Somos espanhóis. E alemães. Somos apaixonados pela perfeição. Somos pela tecnologia emotiva.
Tudo o que sabemos, é tudo aquilo que sente. Damos sentido ao design. Damos vida à tecnologia.
Chamamos-lhe TECHNOLOGY TO ENJOY. Somos SEAT.

SEAT PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO ORIGINAIS

LÍQUIDO
DE LIMPEZA
PÁRA-BRISAS
ORIGINAL SEAT

SEAT
recommends

A SEAT comprometida a um percurso de melhoria contínua dos seus produtos e serviços, pode modiﬁcar sem aviso prévio
as especiﬁcações contidas nesta publicação. 000099262NP.

Visibilidade perfeita
seat.pt

TECHNOLOGY TO ENJOY

SABIA QUE…
Se o pára-brisas está sujo, os perigos são vistos já
demasiado tarde ou, na pior das hipóteses, não se
chegam a ver a tempo.
O líquido de limpeza para o pára-brisas encarrega-se,
em conjunto com os produtos limpa-vidros,
de eliminar a sujidade do pára-brisas.
Sem produto de limpeza, as escovas do limpa
pára-brisas apenas espalhariam a sujidade. Tal
facto provocaria uma limitação na visibilidade
ainda maior.
Se o líquido de limpeza para o pára-brisas não
dispõe de suﬁciente efeito anticongelante, os tubos
ﬂexíveis de encaixe, os ejectores ou até mesmo o
vidro podiam ﬁcar congelados ou com gelo. Com
gelo no vidro pioraria ainda mais a visibilidade pela
congelação e pelos efeitos da sujidade.
O líquido de limpeza para o pára-brisas não deve
daniﬁcar a pintura, nem a borracha dos limpa
pára-brisas ou outros materiais que possam
entrar em contacto com o mesmo. Sobretudo as
caixas dos faróis estão submetidas ao perigo
de formação de ﬁssuras por tensão.
Quando se gasta o líquido do pára-brisas, este
deve reposto imediatamente.

LÍQUIDO LIMPA-VIDROS
ORIGINAIS SEAT®
Com uma força de limpeza extraordinária, elimina
sem problemas até mesmo os resíduos de textura
oleosa ou de cera.
Oferece uma excelente compatibilidade com todos
os materiais que se utilizam nos modelos SEAT.
Tem uma ﬂuidez elevada (viscosidade baixa)
e dessa forma é perfeitamente adequado para
as agulhetas de pulverização normais da SEAT.
Reduz o perigo de sedimentos de calcário que
podiam obstruir as agulhetas de pulverização ou
os tubos ﬂexíveis.
É característico pela sua elevada consciência para
com o meio ambiente, visto que não utiliza os
tensioactivos não iónicos.

VANTAGENS
/ Elevado efeito de limpeza.
/ Excelente compatibilidade com os materiais.
/ Adequado para as agulhetas de pulverização.
/ Reduz o perigo de sedimentos de calcário.
/ Aroma agradável.

AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
ORIGINAIS SEAT®
/ Coincidem no que diz respeito à qualidade
das peças utilizadas no fabrico do veículo.
/ Permitem que todas as peças do veículo
se adaptem perfeitamente entre si e, dessa
forma, ofereçam a melhor segurança,
ﬁabilidade e rendimento.

