
CÓD. 04285 - SHAMPOO NEUTRO CLEANER 1000ML - ENXÁGUE FÁCIL
Silicone de alta performance super resistente para partes externas, ideal 
para caixa de rodas, motor e plásticos. Polímero protetivo que cria um filme 
que protege e revitaliza peças externas de plástico não pintado, borrachas e 
pneus. A camada criada pelo produto, atua como repelente à sujeira em 
caixas de roda, motor, molduras externas, para-choques (não pintados), o 
que facilita a lavagem. Gera um filme brilhoso com toque seco (após a 
secagem). Mesmo que parte da sujeira grude, sairá facilmente apenas com a 
pressão d’água, economizando outros produtos. Sua camada renova o brilho 
e protege. A durabilidade na peça é indeterminada, pois depende das 
condições de uso e lavagem.
MODO DE USAR:
1. Lave e remova toda sujeira.
2. Seque bem o local antes da aplicação (não usar em superfícies molhadas).
3. Agite bem a lata.
4. A aplicação pode ser feita diretamente na peça ou com um aplicador de 
espuma. Se utilizado diretamente na peça, mantenha uma distância de 10 a 
20cm. (Utilize o bico fino para locais de difícil acesso).
5. Espalhe bem com um aplicador ou uma toalha de microfibra seca para 
remover excessos.
6. Aguarde secar 20 minutos. 

DICAS DE USO: Possui 2 tipos de bico para aplicação. Para locais maiores use o bico curto. Em locais de difícil 
acesso, use o bico comprido. Usar somente na posição de 90°. Descontamine bem o local antes da aplicação, 
pois dependendo da situação da peça aplicada o produto não terá sua proteção máxima.
CUIDADOS: Não usar para outros fins. Usar em local bem arejado. Não usar dentro do veículo. Em caso de 
contato com a roda ou pintura remova em seguida com pano úmido. Não passar no disco ou tambor de freio. 
Não aplique na área de contato com o solo ou em pneus de Moto, pois pode ficar escorregadio. Tempo de cura 
total 20 minutos. Em pneus velhos trincados ou ressecados o produto NÃO atingirá sua eficiência máxima. 
Pode manchar a roupa. Não use próximo ao rosto. Lave as mãos com sabão após o uso.
TIPO: Aerossol a base de óleo. COMPOSIÇÃO: Solvente de petróleo, silicone. 

mportado por REAL PRIME IMPORT LTDA.
CNPJ: 13.018.340/0001-91 Londrina /PR.
CONTEÚDO: 420ml.
Fabricado no Japão por SOFT99 CORPORATION®.
Química Responsável: Maria Ângela dos Santos CRQ 09101387.
9° Região - Saneante notificado na Anvisa.  CONTEÚDO: 420ml.
VALIDADE: Dez/2024.
SAC: contato@soft99brasil.com.br

Use o bico totalmente
levantado ou abaixado 

CÓD. 02086 REVESTIMENTO PROTETIVO AEROSOL BRILHO E PROTEÇÃO


