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Ficha Técnica 
 

DELENEX MN 
  

Champô manual para carroçarias 

 
CARATERÍSTICAS  
DELENEX MN é um eficaz produto de limpeza, de aplicação manual para carroçarias de 
todo o tipo de veículos: motos, automóveis, camiões, autocarros, etc.  
A sua formulação especial combina as mais activas e eficazes matérias-primas, limpando 
a fundo sem danificar as superfícies tratadas e realçando a sua cor e brilho naturais. Produz 
uma abundante, estável e persistente espuma que se elimina facilmente com água. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Diluir DELENEX MN em água a 0,5–1 %, dependendo da dureza da mesma e da sujidade 
da carroçaria. Esfregar, posteriormente, com uma esponja suave sobre toda a superfície a 
limpar e enxaguar. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido viscoso 
Cor    Verde  
Odor    Cítrico 
pH (10%)                               7.5 
Densidade (20º)  1020 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 10 e 20 litros 
 
 
PRECAUÇOES 
 

Atenção  

 

Advertências de perigo: Eye Irrit. 2: H319: Provoca irritação ocular grave.  
Recomendações de prudência: P264: Lavar cuidadosamente após 
manuseamento. P305+P351+P338: EM CONTACTO COM OS OLHOS: 
enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes 
de contacto, retire-as. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação 
ocular persista: consulte um médico.  
Informação suplementar: EUH208: Contém d-limoneno, Mistura de: 5-
cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1). Pode 
provocar uma reação alérgica. Não ingerir. Manter fora do alcance das 
crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação 
Antivenenos Telf. 800250250. 

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do 
produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma 
incorreta utilização do produto. 

 


