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INDY CERA LÍQUIDA SPRAY pode ser 
utilizada em qualquer cor e tipo de pintura de 
forma rápida e prática.  
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Especialmente desenvolvida à base de 
resinas especiais que protegem a cor 
original do seu automóvel; 

� Não contém nenhum tipo de solventes ou 
abrasivos; 

� Secagem rápida e sem esbranquiçar 
plásticos e borrachas; 

� 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 
 
AGITE ANTES DE USAR. Antes de iniciar a 
aplicação, a superfície deve estar limpa, fria e 
seca. Gire o bico do gatilho para a posição 
ON/SPRAY. Agite o produto e pulverize 
pequenos jatos. Com o auxílio de um pano de 
microfibra ou flanela espalhe o produto com 
movimentos circulares em pequenas áreas de 
cada vez. O brilho é instantâneo. ATENÇÃO: 
NÃO APLICAR NO VIDRO. 
 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Líquido leitoso 
Cor: Branco 
Odor: Perfumado 
pH (tal qual): 5,0 – 7,0 

 

COMPOSIÇÃO 
 
Agentes formadores de filme, emulsificante, 
espessantes, antiaderente, dispersante, 
neutralizante, silicone, aditivos, tensoativo não 
iônico, adjuvante, conservantes, fragrância e 
veículo. 
 
 
 
 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original, ao abrigo de luz e bem fechada após 
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para 
outros fins. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, 
contato com os olhos e contato com a pele. 
Em caso de contato com os olhos e a pele, 
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. Telefone de emergência 
(CEATOX): 0800 0148 110. 
 

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

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
500 ml. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.400347/2014-11 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


