
GAMA EXTERIOR / EXTERIOR RANGE

Manutenção Auto

Descrição

Devido à extensa gama de produtos Repsol preparados para a manutenção exterior do seu veículo, conseguirá o 
máximo cuidado e protecção com os seguintes produtos:

Wizard Elimina Arañazos / Wizard Scratch Remover
Massa Polir

Cera para eliminar riscos e atenuar marcas profundas. Pode ser utilizada em todo o tipo de pinturas, metalizadas, 
de aço inoxidável e cromadas.
Instrucções: Aplicar um pouco de produto utilizando um pano limpo. Esfregar com força e lustrar.
Disponível em tubo de 150 mL.

Wizard Polish / Wizard Polish
Polish

Líquido de polimento que limpa e elimina a capa superficial envelhecida de superfícies pintadas e cromadas, 
fazendo-as brilhar.
Instrucções: Aplicar sobre a superfície limpa e seca. Eliminar a capa formada com um pano limpo.
Disponível em lata de metal de 250 mL.

Wizard Elimina Insectos / Wizard Bug Remover
Elimina Insetos

Produto para eliminar os insectos incrustados nas zonas envidraçadas, na carroçaria, faróis, pára-choques,… A 
limpeza  sem danificar qualquer superfície.
Instrucções: Pulverizar sobre a superfície a limpar e passar um pano.
Disponível em embalagem de plástico com pistola de 500 mL.

Wizard Champú / Wizard Shampoo
Champo

Produto facilmente solúvel em água, de viscosidade adequada para ser doseado com bombas e de espuma 
controlada e estabilizada. Wizard Champo alia o seu poder lubrificante, que permite o deslizamento das escovas 
sobre a carroçaria sem riscar, um elevado poder desengordurante e de eliminação da sujidade provocada por 
contaminação. Está especialmente indicado para a limpeza da carroçaria de automóveis através de pontes ou 
túneis.
Instrucções: Devido à sua elevada concentração, deverá ser utilizado sempre diluído em água a uma 
concentração entre os 2 e 7 %.
Disponível em embalagem de plástico de 1 L.

Wizard Lava Encera / Wizard Wash and Wax
Champo com Cera

Produto para lavagem exterior de automóveis e motos. Lava e encera. Não danifica a pintura nem restante 
material que compõe a carroçaria do automóvel. Deixa as superfícies limpas e brilhantes.
Instrucções: Misturar 5 mL em 5 L de água. Aplicar com uma esponja e secar totalmente. Produto biodegradável.
Disponível em embalagem de plástico de 1 L.

As fichas de dados de segurança estão disponíveis a pedido em: lubricantes@repsol.com
Folha de dados técnicos Lubrificantes RP_9061Z,RP_9062Z,RP_9063Z,RP_9066Z,RP_9067Z
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https://www.repsol.pt/pt/produtos-servicos/lubrificantes/index.cshtml
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