
SHAMPOOS WURTH SHW2

• PRW.
• Water off
• Final polishing.
• Pneu pretinho.

PRINCIPAIS VANTAGENS 

•  Limpa mais com menos produto.
• Produto solúvel em água.
• Economia de tempo na aplicação, 

utilizando um produto para três 
finalidades (limpeza, proteção e 
brilho – SHW 2). 

• Alto rendimento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Descrição do Produto
O SHW 2 é um detergente concentrado para lavagem 
de veículos. O produto foi formulado com tensoativos e 
matérias primas especiais para obter um alto poder de 
limpeza sem agredir superfícies pintadas. Possui cera 
em sua composição, o que gera não só a limpeza do 
veículo como sua proteção contra radiação solar e brilho 
sem polimento. Por serem concentrados, possuem alto 
rendimento, podendo gerar até 101L de produto final 
pronto para uso.

Características
• SHW 2: Produto com tripla-ação: limpa, protege e dá 

brilho.
• Alto poder de limpeza.
•  Não possui solvente.
• Produto concentrado.
• Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão.

Aplicação
• Lavagem de veículos em geral, grande e pequeno porte.

Restrições de uso
• Aplique à sombra, sobre o abrigo do sol.
• Nunca aplicar sobre superfície aquecida.

Modo de usar
• Dilua o produto em água, conforme indicação da tabela.
• Faça a aplicação ao abrigo do sol, com a superfície fria.
• Lave o veículo com água para retirar a sujeira mais 

pesada. 
• Aplique o produto sob pressão ou manualmente, 

utilizando uma luva lava-auto, esponja macia ou flanela.
• Não deixe o produto secar sobre o veículo.
• Enxague com água em abundância até remover todo o 

produto.
• Seque com um pano limpo e macio.
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Informação de segurança, limpeza e manuseio
do produto.
•  Após o uso total do produto, não reutilizar a 

embalagem.
•  Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do 

produto.
•  Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
•  Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato 

com a pele. Não ingerir. 
•  Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na 

ficha de segurança do produto através do site 
www.wurth.com.br/produtos.    
 

Condições de armazenamento e prazo de
validade
•  Manter o produto fechado e em sua embalagem 

original.
•  Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
•  Mantenha fora de alcance de crianças e animais. 
•  Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou 

medicamentos, mesmo os destinados a animais.
•  Armazene longe de fontes de calor.
•  Não armazenar em local úmido e com temperatura 

superior a +50°C.
•  Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Js. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Estado físico Líquido

Cor: laranja

Odor: Característico

pH da solução 1% 6,9

Densidade 1,02 g/cm³

Solubilidade Solúvel em água

Dados técnicos

Diluição em água (parte de produto : 
parte de água) Tipo de lavagem

1:50 Lavagem manual

1:100 Lavagem automática

Tabela de diluição

SHAMPOOS WURTH SHW2

Qtde.  
embalagem

Descrição Conteúdo Código

01 unidade SHW 2 

1L 3890 70

5L 3890 69

20L 3890 151
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