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TIRA RISCOS E DESCALCIFICANTE INDY é 
indicado para o acabamento final eliminando 
pequenos riscos superficiais da pintura e para 
retirar manchas calcificadas em vidros 
automotivos. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
REMOÇÃO DE RISCOS SUPERFICIAIS NA 
PINTURA AUTOMOTIVA: Aplique uma 
pequena quantidade do produto na área com 
micro-risco usando uma flanela com pressão 
moderada e em movimento circulares. A 
aplicação pode ser feita também com o auxílio 
de uma politriz, utilizando uma boina 
lustradora em espuma com velocidade entre 
1000 e 2000 rpm. Reaplique o produto quando 
necessário. Para um melhor acabamento e 
proteção da superfície aplique a CERA 
AUTOMOTIVA INDY.  
ATENÇÃO: O produto foi desenvolvido para 
remover micro-riscos na camada superficial do 
verniz ou da tinta PLI, não removendo riscos 
cuja profundidade afete a pintura ou o primer. 
REMOÇÃO DE MANCHAS D’AGUA NOS 
VIDROS AUTOMOTIVOS: Coloque uma 
pequena quantidade do produto em uma 
esponja macia ou flanela e aplique sobre uma 
pequena área do vidro com movimentos 
circulares suaves, pressão moderada. Analise 
o resultado obtido antes de aplicar em áreas 
maiores. Lave o vidro com água e detergente. 
Para um melhor acabamento aplique o LIMPA 
VIDROS AZULIM. 
IMPORTANTE: Não aplicar o produto sob o 
sol ou se a superfície a ser polida estiver 
aquecida. Evite o contato do material com 
superfícies plásticas ou borrachas. Caso 
aconteça limpe imediatamente a área afetada.  
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aspecto: Pasta 
Cor: Branca 
pH (tal qual): 5,5 – 7,0 
 
 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Cera microcristalina, agentes de polimento, 
espessantes, silicones, silicato de alumínio, 
solventes, alcalinizantes, filtro solar, 
emulsificantes, aditivos, conservantes e 
veículo. 
 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha a embalagem em local arejado, ao 
abrigo da luz e bem fechada após o uso. 
 

PRECAUÇÕES 
 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Mantenha longe do fogo e de superfícies 
aquecidas. Não ingerir. Evite a inalação ou 
aspiração, contato com os olhos e contato 
com a pele. Em caso de contato com os olhos 
e 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. Telefone de emergência 
(CEATOX): 0800 0148 110. Não reutilizar a 
embalagem vazia para outros fins. 
 

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

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
200 ml. 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.430939/2012-98 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Eng. Químico Fábio Pergher     
CRQ II 023.00831 


