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JET CERA INDY CRYL  foi especialmente 
elaborada para proteger e dar brilho às 
superfícies pintadas de veículos (carros, 
caminhões, entre outros autos e superfícies 
pintadas em geral).  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Contém em sua formulação uma resina 
siliconada e polímeros que formam um 
filme protetor e impermeável, 
proporcionando auto brilho a superfícies 
pintadas em geral; 

� Permite uma rápida e fácil aplicação; 
� Protege contra intempéries da natureza 

(raios UV, calor, chuva e maresia) 
deixando um brilho intenso e duradouro; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Recomendado para ser utilizado após o 
término da lavagem com o automóvel ainda 
molhado.  
Utilize uma solução de 1% (ou seja, diluir 100 
ml de JET CERA INDY CRYL  em 10L de 
água). Verifique se a superfície está limpa e 
ainda molhada aplique a solução através do 
processo de pulverização (recomendamos o 
pulverizador manual para não haver excesso 
de produto aplicado). Em seguida finalizar o 
processo de secagem com um pano limpo e 
seco. O brilho será imediato dispensando a 
necessidade de qualquer outra cera. 
ATENÇÃO: NÃO APLICAR NO VIDRO. 
 
Importante:  É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto e suas diluições. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto:  Líquida 
Cor: Alaranjado Claro 
Odor: Perfumada 
pH (tal qual):  7,00 – 8,50 

 
COMPOSIÇÃO 

 
Agente formador de filme, neutralizante, 
espessante, conservante, corante, fragrância e 
veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha a embalagem em local arejado e ao 
abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem 
vazia para outros fins. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não 
ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato 
com os olhos e contato com a pele. Em caso 
de contato com os olhos, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de 
ingestão, não provoque vômito e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 
médico levando o rótulo do produto. Evite o 
contato prolongado com a pele. Depois de 
utilizar este produto, lave e seque as mãos. 
CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica 
24 horas - 0800 0148110. 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Frasco 1L – CB: 7897534819221 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.555112/2010-24 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


