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DIOPOL 18 SHAMPOO AUTOMÓVEL 

CONCENTRADO 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Shampoo ultra concentrado, de pH neutro, constituído por tensioativos de qualidade superior, com 
elevada produção de espuma. 
 

PROPRIEDADES 
 

É um ótimo desengordurante, de pH neutro, com elevado poder espumante e muito económico, devido a 
grande concentração de matéria ativa. Eficaz com qualquer tipo de água, mesmo de elevada dureza. Não 
afeta a pele, não danifica a camada de cera e verniz que protegem as pinturas. Não afeta as borrachas. 
Ideal para lavagem de veículos detalhados. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Excelente para a lavagem manual e automática de automóveis, camiões, carruagens e outros veículos, em 
túneis de lavagem, estações de serviço, garagens, transportadoras, oficinas e em exposição automóvel. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Lavagem Manual: Recomendam-se diluições até 1:150 partes de água. Aplicar a solução com uma 
esponja, pano ou escova. Finalizar enxaguando, de preferência com água sob pressão. 
 

Lavagem Automática: Recomenda-se uma pré diluição de 1:1 em água. Admite diluições de aplicação até 
1:150 partes de água. Aplicar por pulverização com equipamento adequado, utilizando instalações 
automáticas. Finalizar enxaguando, de preferência com água sob pressão. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido translúcido 
Cor: Âmbar 
Densidade: 1,05 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 
pH: 7 ± 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 
 

Não requer recomendações especiais de utilização. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


