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INDY LIMPA E HIDRATA COUROS foi 
desenvolvido com ativos especiais para 
limpar, hidratar, proteger e dar brilho ao couro. 
Hidrata evitando o ressecamento e protege 
contra os raios solares UVA e UVB. Pode ser 
utilizado também em carteiras, bolsas, 
jaquetas, sapatos, sofás e outros artigos de 
couro 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 

 
Aplique o produto com auxílio de uma 
flanela macia, limpa e seca. Espalhe sobre a 
superfície, friccionando sobre as sujeiras e 
manchas. Após aplicação remova excessos 
com outra flanela macia, limpa e seca. Não 
precisa enxaguar. Recomendamos o uso de 
luvas ao manusear o produto. CUIDADOS: 
Não recomendamos a utilização em camurça 
(couro aveludado). Em superfícies sem 
tratamento, faça um pequeno teste em uma 
área escondida para certificar-se que não 
mancha. 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Gel 
Cor: Branco  
Odor: Perfumado 
pH (tal qual): 4,0 A 5,5 

 

COMPOSIÇÃO 

 
Agentes formadores de filme, emolientes, 
aditivos, silicones, neutralizante, espessante, 
filtro solar, emulsificante, agente amaciante, 
conservantes, 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 DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Cuidado! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. 
Evite a 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. Mantenha longe 
do fogo e de superfícies aquecidas.  
 

PRAZO DE VALIDADE 

 
36 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
200 g  
 

REGISTROS 

 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.474747/2014-55 
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