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CÓPIA NÃO-CONTROLADA 

 

 Nome da empresa: JCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. 
 Endereço: Rua Andreas  Florian Rieger, 31 – Vila Bela Flor – Mogi das Cruzes / SP 
 SAC-RAD: 11 2312-6944   
 E-mail: radibras@radibras.com.br 

 
1.Característica do produto:  

 
Nome do Produto: LAVA A SECO 
Código: RX-360 
 
Aplicação: O Lava a Seco é um produto revolucionário desenvolvido para não 
riscar a pintura e promover brilho intenso e proteção, dispensando o uso da água 
na lavagem automotiva, mesmo que o carro esteja muito sujo. Fácil de utilizar, 
remove rapidamente a sujeira da lataria, vidros externos, borrachas, vinis, metais 
e rodas, além de criar uma película protetora. Pode ser utilizado também em 
motos, bicicletas, barcos e em qualquer superfície metálica pintada. 
 
 

2.Modo de Uso: 
Agite bem antes de usar. Pulverize garantindo que toda a peça seja atingida pelo 
produto. Aplique em partes pequenas utilizando um pano seco e limpo para 
espalhar o produto com movimentos suaves e circulares (ex: um paralama, uma 
porta metade do capô, etc.) Não usar força. Com um segundo pano limpo e seco, 
seque imediatamente a peça. Ao final, utilizar um terceiro pano para flanelar bem 
a superfície, promovendo brilho. Se os panos forem novos, devem ser lavados e 
secos previamente. Recomenda-se utilização á sombra. 
Não aplique o produto sob a luz solar, ou superfícies aquecidas, evitando assim 
manchas. Ao aplicar este produto, o ambiente deve ser ventilado. Mantenha em 
local fresco e arejado. 
 
3. Precauções: 
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICO. 
NÃO INGERIR. EVITE A INALAÇÃO, ASPIRAÇÃO E CONTATO COM OS 
OLHOS E A PELE. Em caso de contato com a pele e olhos, lave imediatamente 
com água em abundância. Em caso de ingestão não provocar vômito e consultar 
imediatamente o CENTRO DE INTOXICAÇÃO ou médico levando o rotulo do 
produto. 
 
Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua 
embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha 
o recipiente fechado em local ventilado. Evite contato prolongado com a pele. 
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Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Lave bem os objetos 
usados como medida antes de utilizá-los. Telefone de emergência: DISK 
INTOXICAÇÕES ANVISA: 0800-722-6001 
 
4. Composição: 
Agentes formadores de filme, emulsificante, conservante, abrasivos, agente de 
controle de ph, espessaste, essência e veículo. 
 
 

5. Acondicionamento: 
O Produto é acondicionado em embalagem de 500ml e 5 litros. 
 
6. Validade: 
36 meses após a data de fabricação. 
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