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BRILPLAST SL RENOVADOR, PROTETOR E 

ABRILHANTADOR DE PLÁSTICOS 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Líquido de limpeza, abrilhantador e protetor de superfícies plásticas, vinil, PVC, etc.. Formulado com base 
em hidrocarbonetos alifáticos, antiaderentes, agentes anti estáticos e aromatizantes. 
 

PROPRIEDADES 
 

Produto que combina três funções em simultâneo: Limpa, renova e conserva as superfícies plásticas. Cria 
uma barreira anti estática repelindo a sujidade e o pó, proporcionando as superfícies aspeto agradável e 
uma maior durabilidade, evitando fissuras em consequência da exposição solar. Económico devido ao seu 
elevado rendimento e seca com rapidez. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Na indústria automóvel para restaurar e dar brilho aos para-choques, plásticos e tabliers. Atua 
devolvendo o brilho natural e elasticidade aos materiais. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Aplicar puro, com pano ou esponja sobre a superfície a tratar. Quando aplicado por pulverização, passar 
de seguida com um pano para espalhar o produto uniformemente. Deixar secar naturalmente. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Azul 

Densidade: 0,72 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas 
extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Produto de utilização profissional. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Usar luvas durante o 
manuseamento e aplicação. Não deixar a embalagem aberta, produto inflamável e de evaporação rápida. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno ou metálicas de várias capacidades. 


