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 Jasil Comercial  - Certificado / Informação do produto - 

5501360008250 - RAVENOL Zweirad-Pflege  

 
RAVENOL Zweirad-Pflege é produto de limpeza para peças de metal que dissolve a sujidade e 
protege contra a ferrugem. 
RAVENOL Zweirad-Pflege contem adtivos especias que protege e consegue um efeito de 
conservação através de uma película de cobre. Impede também que as peças oxidem. 
RAVENOL Zweirad-Pflege é para ser usado em veículos de duas rodas tais como, motos, 
ciclomotores ou bicicletas. 
 
Notas de Aplicação: 
Retirar a tampa, depois pulverizar (a uma curta distancia) suavemente e de seguida passar um 
pano macio. Repetir o processo para a sujidade mais difícil. Proteja-se contra a inalação do 
produto.  
 
Classificações da Qualidade: 
 
Características: 
RAVENOL Zweirad-Pflege oferece: 
 

• Protecção e conservação de todas as partes metálicas de veículos de duas rodas e impede a que haja formação de 
ferrugem 
• Excelente para a limpeza em locais de difícil acesso; 
• Impede que as peças metálicas oxidem; 
• Remove as sujidades mais difíceis 

 
Cuidado, Risco e Informação de Segurança de perigo: 
 
R 51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo. 
 
R 65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões. 
 
R 66 A exposição repetida pode causar que a pele fique seca ou com fissuras. 
 
S 1/2 Manter fora do alcance das crianças. 
 
S 23 Não inalar. 
 
S 24 Evitar o contacto com a pele. 
 
S 61 Evitar a libertação para o ambiente. Instruções especiais / fichas de segurança. 
 
S 62 Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 


