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DESCRIÇÃO: O revitalizador de faróis possui ação instantânea que remove o amarelado e aspecto fosco dos 
faróis, proporcionando mais transparência e luminosidade para um melhor desempenho. 
 
LOCAIS DE USO: Faróis de veículos em geral. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

 
INSTRUÇÕES DE USO: Agite bem o frasco antes de cada aplicação. Não aplicar sobre farol úmido, limpe e 
seque a superfície antes do uso. Aplique a uma distância de 20 cm do farol, cuidando para não respingar na 
lataria, plásticos ou borrachas. Em seguida com o pano de microfibra espalhe bem o produto por toda a 
superfície e esfregue bem, se considerar necessário pode aplicar 2 a 3 demãos. Deve ser aplicado a sombra, 
com o veículo frio e os faróis desligados. 
 
EMBALAGEM: Tubo de folha de flandres. 
 
ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).  
 
PRECAUÇÕES Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não jogue no fogo 
ou incinerador. Não exponha a temperaturas superior a 50°C. Não perfure a embalagem vazia. Não ingerir. 
Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com agua em abundância. 
Em caso de ingestão, não provoque vomito e consulte o Disque intoxicação ou o médico levando o rotulo do 
produto. 
 
SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido 
as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos 
e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas 
na FISPQ e na embalagem.  
 
SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na 
utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. 

COR INCOLOR 

ESTADO FÍSICO LÍQUIDO PREMIDO 

ODOR CARACTERÍSTICO 

TAXA DE EVAPORAÇÃO NÃO APLICÁVEL 

pH 6,0 A 7,0 

PONTO DE FULGOR -70 °C (VASO FECHADO) 

SOLUBILIDADE INSÓLUVEL EM ÁGUA 

DENSIDADE 0,81 A 0,85 g/cm3 

PRESSÃO INTERNA 40 A 80 Psi 

VISCOSIDADE 10 A 20 CF3 

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO QUÍMICO 
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Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o 
Disque-Intoxicação 0800 722 6001. 
 


