
GAMA INTERIOR / INTERIOR RANGE

Manutenção Auto

Descrição

Graças à extensa gama de produtos Repsol, conseguirá o melhor cuidado para o interior do seu veículo com os 
seguintes produtos:
  

Wizard Limpia Salpicaderos - Aerosol / Wizard Spray Cockpit Cleaner
Limpa Tablier

Produto à base de silicone: limpa, protege e dá brilho a todo o tipo de plásticos, vinil e coro. Restaura as 
superfícies afectadas pelo sol.
Instruções: Produto de uso directo. Pulverizar com a embalagem em posição vertical.
Disponível em spray de 300 ml.

Wizard Limpia Salpicaderos - Lavanda - Aerosol / Wizard Spray Cockpit Cleaner –

Lavender
Limpa Tablier (Lavanda)

Produto à base de silicone: limpa, protege e dá brilho a todo o tipo de plásticos, vinil e coro. Restaura as 
superfícies afectadas pelo sol. Proporciona um odor a lavanda após a sua utilização.
Instruções: Produto de uso directo. Pulverizar com a embalagem em posição vertical.
Disponível em spray de 300 ml.

Wizard Limpia Salpicaderos - Aerosol / Wizard Atomizer Cockpit Cleaner
Limpa Tablier

Produto para limpar e dar brilho às partes plásticas do veículo.
Instruções: Pulverizar o produto sobre a superfície a ser limpa. Espalhar com um pano até conseguir o brilho 
desejado.
Disponível em embalagem plástica com pistola de 500 ml.

Wizard Limpia Tapicerías / Wizard Upholstery Cleaner
Limpa Estofos

Produto recomendado para a limpeza geral de estofados, tapetes e tetos do interior de carros de panos e telas 
vinílicas.
Modo de utilização: Agite antes de usar. Aplique o produto em todo o estofamento. Deixe agir por alguns 
instantes e esfregue vigorosamente com um pano limpo ou escova. Retire o pó restante com uma esponja e 
deixe secar antes de entrar no veículo. O aspirador limpador facilita a secagem do estofamento e ajuda a 
remover vestígios de poeira.É aconselhável aplicar uma quantidade mínima do produto em um canto não visível 
e observar sua eficácia antes de aplicá-lo em todo o estofamento. 
Disponível em embalagem plástica com pistola de 500 ml.

As fichas de dados de segurança estão disponíveis a pedido em: lubricantes@repsol.com
Folha de dados técnicos Lubrificantes RP_9071Z; RP_9072Z; RP_9073Z; RP_9074Z
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https://www.repsol.pt/pt/produtos-servicos/lubrificantes/index.cshtml

