KIT LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE
COURO
Descrição do produto
O KIT LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE COURO é composto
por 1 Limpa Couro, 1 Hidratante de Couro, 1 flanela e 1
esponja de aplicação.
• Limpa Couro: O LIMPA COURO é um detergente
translúcido de fragrância suave desenvolvido para
facilitar a limpeza de objetos e artefatos de couro. De
fácil aplicação, limpa e descontamina deixando uma
suave fragrância no ambiente. Não resseca o couro, não
altera cor ou muda as características físicas do mesmo.
• Hidratante de Couro: O HIDRATANTE DE COURO
é uma emulsão cremosa com leve fragrância que remete
ao cheiro de couro, desenvolvida para tratamento de
artefatos em couro. Hidrata e prolonga a vida útil das
peças, sem danificar ou alterar suas características
originais. Evita o ressecamento ocasionado pela
exposição ao sol.
Características
• Kit completo para limpeza e cuidado com couro.
• Limpador sem solvente.
• Hidratante não oleoso.
• Desenvolvidos especialmente para manutenção de couro.
Aplicações
• Bancos, laterais e peças de veículos em couro.
• Jaquetas em couro.
• Bolsas e objetos confeccionados ou revestidos em couro.
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Contém detergente limpador e
creme hidratante.
• Não resseca a superfície do couro.
• Hidrata sem deixar a superfície
oleosa, pegajosa ou lisa.
• Não altera as características
físicas do couro, mantendo o
brilho original.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Kit revisão.
• Kit visibilidade.
• Cera brilho rápido.
• Lava a seco.

Restrições de uso
• Não utilizar em couro cru.
Modo de usar
Limpeza:
• Aplique uma quantidade suficiente de produto para
molhar a superfície a ser limpa, e com a esponja macia,
esfregue em movimentos circulares.
• Não deixe o produto secar na superfície.
• Utilize um pano limpo e seco para remoção da sujeira.
• Quando necessário, repita a operação.
• Após realizar a limpeza da superfície com o LIMPA
COURO, deixe a mesma secar.
Hidratação:
• Sob a esponja macia (já lavada para eliminar o
detergente), aplique uma quantidade suficiente do
produto para a superfície a ser tratada.
• Espalhe o produto sobre a superfície, com movimentos
circulares leves.
• Passe um pano limpo e seco para restaurar o brilho
original do couro.
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Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Não reutilizar a embalagem.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do
produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato
com a pele. Não ingerir.
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na
ficha de segurança do produto através do site www.wurth.
com.br/produtos.
Condições de armazenamento e prazo de
validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou
medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura
superior a +50°C.
• Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Qtde. embalagem

Conteúdo

Código

01 unidade

01 Hidratante de Couro - 60g
01 Limpa Couro - 100ml
01 Flanela
01 Esponja

0893 014 003

Dados técnicos

LIMPA COURO
Estado físico

Líquido

Cor

Verde claro

Odor

Característico

pH

7-8

Solubilidade

Solúvel em água

HIDRATANTE DE COURO
Estado físico

Creme

Cor

Branco

Odor

Característico

pH

7

Solubilidade

Insolúvel em água

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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