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BRILPNEU RESTAURADOR E ABRILHANTADOR 

PARA PNEUS E BORRACHAS 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Líquido neutro restaurador, abrilhantador e protetor de pneus e superfícies em borracha. Formulado em 
base aquosa, composto por abrilhantadores e agentes protetores. Atua devolvendo o brilho natural e 
elasticidade as borrachas. 
 

PROPRIEDADES 
 

Cria uma pelicula protetora que renova e conserva as borrachas ao mesmo tempo que oferece um 
agradável aspeto. Protege durante longos períodos, mantendo o aspeto a novo. É económico devido ao 
seu elevado rendimento. A aplicação continuada de Brilpneu proporciona uma proteção elevada, 
evitando as fissuras, ressequimento e um aspeto envelhecido precoce. Por ser uma emulsão é natural que 
ao longo do tempo exista uma separação bifásica no produto. Agitar bem antes de utilizar. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Utilizado na indústria automóvel para restaurar, proteger e dar brilho a todo o tipo de pneus e borrachas. 
 
MODO DE APLICAÇÃO 
 

Agitar bem antes de utilizar. Deve ser aplicado puro e após a lavagem dos pneus ou borrachas. Aplicar 
com pano, trincha ou com uma esponja sobre a superfície a tratar. Passar de seguida com um pano para 
espalhar o produto uniformemente. Deixar secar naturalmente. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido opaco 
Cor: Verde 

Densidade: 0,99 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 
pH: 8,5 ± 0,5 
 

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 
 

Agitar bem antes de usar. Usar luvas durante a aplicação. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


