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Ficha Técnica 

(LIMPA TRAVÕES) 
    
    
O Limpador de Peças de Travão Limpador de Peças de Travão Limpador de Peças de Travão Limpador de Peças de Travão é um produto de 
limpeza extrema que seca ao ar, para todos os tipos 
de travões de disco e de tambor, cabos dos travões, 
rotores e  superfícies das almofadas/tambores dos 
discos sem ter de efectuar uma desmontagem das 
peças. 
 
 
APLICAÇÕESAPLICAÇÕESAPLICAÇÕESAPLICAÇÕES 
 
Este líquido de limpeza especialmente desenvolvido, 
limpa a poeira dos travões, sujidade da massa 
lubrificante e dos depósitos dos líquidos do travão – 
discos de travão, superfície dos discos e outros 
componentes dos travões. 
 

• Reduz o chiar dos discos de travão 
• Melhora a capacidade de travagem 
• Secagem rápida sem deixar resíduo  
•  Vai de encontro às exigências da União União União União 

Económica Europeia para o  Ambiente Económica Europeia para o  Ambiente Económica Europeia para o  Ambiente Económica Europeia para o  Ambiente 
Protegido de poeirasProtegido de poeirasProtegido de poeirasProtegido de poeiras. 

 
O chiar dos discos de travão, vem da “vibração” da 
parte de trás da almofada das pastilhas no caliper 
pode ser resolvido através da aplicação da massa 
Spanjaard Copper CompoundSpanjaard Copper CompoundSpanjaard Copper CompoundSpanjaard Copper Compound (“massa dourada”) nas 
costas de trás das mesmas.  

 
Limpa e desengordura o metal, vidro e cerâmicas. 
 

 
AVISOAVISOAVISOAVISO 

 
Verificar a compatibilidade com borrachas ou 
plásticos em situações não relacionadas com 
travões. 
Não pulverizar sobre superfícies pintadas, neste 
caso, lavar imediatamente com água. 

 

    
    
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃOINSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO    
    

• Remover a roda e expor o sistema de 
travagem. 

• Pulverize com a lata direita, sobre as 
superfícies dos travões frias.frias.frias.frias. 

• Recolher os solventes/sujidade com 
um tabuleiro. 

• Limpar a superfície com um pano 
seco e limpo ou deixar secar ao ar. 

• Repor a roda. 
 
 
PROPRIEDADES TÍPICASPROPRIEDADES TÍPICASPROPRIEDADES TÍPICASPROPRIEDADES TÍPICAS    
    
Densidade                          0,756g/ml 
Aspecto                      Líquido incolor 
Odor                                  A solvente 
 
 
 
MANUSEAMENTO E ARMANEZAMENTOMANUSEAMENTO E ARMANEZAMENTOMANUSEAMENTO E ARMANEZAMENTOMANUSEAMENTO E ARMANEZAMENTO    
    
Guardar em local fechado.  
CuidadoCuidadoCuidadoCuidado: Inflamável. Contentor pressurizado. 
Proteger da luz solar e não expor a 
temperaturas superiores a 50ºC. Não furar ou 
queimar, mesmo depois de vazia. Utilizar em 
áreas bem ventiladas. Manter fora do alcance 
das crianças. 
 
 
EMBALAGEMEMBALAGEMEMBALAGEMEMBALAGEM 
 
500ml(340g) Aerossol 

BRAKE CLEANER SPRAY 


