
SH 1000 DETERGENTE AUTOMOTIVO 
 

 

 Informações Técnicas 
  
   

 

LIMA & PERGHER IND. COM. E REP. LTDA. 
FONE: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 
www.startquimica.com.br 

 
 
SH 1000 DETERGENTE AUTOMOTIVO 
possui alto poder emulsionante e espumante. 
É ideal para limpeza de pinturas (automóveis, 
ônibus, caminhões) e superfícies laváveis em 
geral. 
 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 

� Sua formulação moderna garante a 
remoção eficiente de diversos tipos de 
sujidades; 

� É um detergente concentrado e por isso, 
além de eficiente, rende muito mais; 

� Podendo ser usado utilizado também para 
lavar louças, utensílios domésticos e para 
limpeza em geral; 

� Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 
Utilize uma solução de 10% (ou seja, dilua 1L 
de SH 1000 DETERGENTE AUTOMOTIVO 
em 10L de água) ou de acordo o teor de 
sujidade a ser removido. Molhe previamente a 
superfície a ser limpa e aplique o produto 
diluído. Esfregue com o emprego de esponjas 
ou panos e em seguida, enxágue com água 
em abundância.  
 
Importante: É recomendável o uso de luvas 
ao manusear o produto e suas diluições.  
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto:  Líquido 
Cor: Laranja 
Odor: Perfumado 
pH (tal qual):  6,50 – 8,50 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Alquilbenzeno sulfonato de sódio, lauril éter 
sulfato de sódio e tensoativo anfótero, 
neutralizante, carga, opacificante, 
coadjuvante, sequestrante, emulsão de 
silicone, conservante, tensoativo não iônico, 
fragrância, corante, 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. 
 

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

 
EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
2L, 5L, 20L, 50L e 200L (BB e TB). 
 

REGISTROS 
 
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA 
ANVISA, Nº 25351.120502/2009-98 
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