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BOLETIM TÉCNICO 
 

PRODUTO: DRP 80 – Descarbonizante em spray. 
 

CARACTERÍSTICAS: O produto proporciona ótima eficiência na limpeza de descarbonização dos Bicos injetores; Componentes 
Carbonizados e Carburadores em motores à Gasolina; Etanol; Flex. e GNV. 

 
APLICAÇÃO: Em Carburadores; Componentes e Bicos Injetores carbonizados dos veículos. 

 

MODO DE USAR: Agite bem o produto antes de usar e proceder conforme segue instruções; 
Para limpeza dos Bicos Injetores; Desligue a alimentação elétrica da bomba de combustível e funcione o motor até esgotar o 
líquido do sistema, Desligue a tubulação de entrada do distribuidor do combustível e aplique o produto, pulsando o bico injetor 
ou dando partida no motor. Deixe o produto agir por cerca de 15 minutos . Reinstale as tubulações do sistema, religue a 
alimentação elétrica da bomba de combustível e funcione o motor acelerando rapidamente por várias vezes. 
Para limpeza dos Componentes Carbonizados; Aplique o produto da maneira uniforme sobre as peças deixando agir por cerca 
de 15 minutos, retirando os resíduos com o auxilio de um pincel ou pano limpo. Seque os componentes com papel ou ar 
comprimido. 
Para limpeza de Carburadores; Retire o filtro de ar e deixe o corpo de borboleta aparente. Com o motor ligado, aplique 
pequenos jatos do produto com auxilio do extensor. Faça isso espaçadamente, para que o motor não desligue. Mantenha 
sempre o motor em alto giro para provocar a queima e desobstrução da incrustação. 

 
PRECAUÇÕES: Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite Inalação ou aspiração, contato com os olhos 
e o contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundancia. Em caso de 
ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. 
Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em Caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local. Arejado e 
consulte imediatamente o centro de intoxicações o médico levando o rótulo do produto. Manter o produto em sua embalagem 
original. Não Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e superfícies aquecida. Mantenha o 
recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Telefone de emergência - DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722- 
6001. 

 
ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilação e na própria embalagem.. Manter as embalagens 
sempre fechadas. 

 
VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação. 

 

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS: 
 

ASPECTO VISUAL DENSIDADE A20 °C (g/ml) COR ODOR 

LIQUIDO LIMPIDO 0,845 – 0,865 INCOLOR CARACTERÍSTICO 

 
 

DADOS CADASTRAIS: 
 

CÓDIGO EMBALAGEM VOLUME COD. BARRAS IND. COD. BARRA CAIXA CLASSIF. FISCAL 

RQ6040-12S PET SLIM 12X300ml 7898173500242 17898173500249 3810.10.10 

RQ6140-12 PET MINIZÃO 12X100ml 7898173505315 CAIXA LISA 3810.10.10 

 


