
LIMPA TRAVÕES
Este produto foi desenvolvido para remover, de forma rápida, o pó causado pelas pastilhas dos travões, 
sujidade, óleo, e óleo proveniente dos sistemas de travagem e embreagem. Esta fórmula, de ação 
rápida, seca em minutos e não deixa qualquer resíduo. Uma limpeza regular ajuda à longevidade das 
pastilhas e dos discos de travão. 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Em todas as peças funcionais de uma moto ou numa embreagem, incluindo maxilas, discos, 
discos de embreagem, etc.

APLICAÇÕES COMUNS:

Utilizar numa zona bem ventilada. Aplicar sobre os discos dos travões, pastilhas e embreagem, 
para remover a sujidade. Espere que evapore e, em seguida, limpe quaisquer resíduos com um 
pano limpo. Teste sempre o sistema de travagem após uma limpeza.

COMO UTILIZAR:

FORMATO DA EMBALAGEM: AEROSSOL DE 500 ML. 

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Saída de alta pressão para uma aplicação precisa em áreas de difícil acesso.100 % sintéti-
co.Não abrasiva.
Válvula 360º permite uma utilização invertida, para zonas mais complicadas.Penetra e enrijece.
A descarga pressurizada oferece uma limpeza eficaz.
Sem resíduos.
Dissolve gorduras e óleos.
Remove o pó dos sistemas de travagem e de embreagem.
Elimina o chiar dos travões.
Evita que a embreagem não agarre devido à contaminação das peças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES MASSA CORRENTES
Aspeto

Ph
Gravidade específica
Viscosidades
Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido   
Punto de inflamação, conforme
fornecido
Composição, conforme fornecido

Temperatura de servico

Líquido transparente e incolor com um 
aroma orgânico característico.
Não aplicável, não aquoso.
app. 0.710 @ 20 ºC
Líquido fino. Extremamente volátil
>90
Extremamente inflamável, ponto de 
inflamação inferior a -20 ºC.
Solução à base de nafta (petróleo),hidro-
tratada leve e iso-propano com carburan-
te de dióxido de carbono.
Apenas temperatura ambiente.
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