


Descrição

CAR1102 ÁGUA DESMINERALIZADA 

CAR1153
FLUIDO DE ARREFECIMENTO 
AMARELO CONCENTRADO PARA 2 
ANOS NO SISTEMA

FLUIDO DE ARREFECIMENTO 
AMARELO PRONTO USO PARA 1 
ANO NO SISTEMA

CAR1122
FLUIDO DE ARREFECIMENTO 
AZUL CONCENTRADO PARA 
1 ANO NO SISTEMA

CAR1193
FLUIDO DE ARREFECIMENTO AZUL 
PRONTO USO PARA 1 ANO NO 
SISTEMA

CAR1152
FLUIDO DE ARREFECIMENTO ROSA 
CONCENTRADO PARA 2 ANOS NO 
SISTEMA

CAR1192
FLUIDO DE ARREFECIMENTO 
ROSA PRONTO USO PARA 1 ANO 
NO SISTEMA

CAR1121
FLUIDO DE ARREFECIMENTO 
VERDE CONCENTRADO PARA 1 
ANO NO SISTEMA

CAR1194
FLUIDO DE ARREFECIMENTO 
VERDE PRONTO USO PARA 1 ANO 
NO SISTEMA
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Código Fabricante

CAR1195

A-902

R-1953

R-1922

R-1893

R-1952

R-1892

EXCLUSIVO CAR+

EXCLUSIVO CAR+

Conversão RADIEX

EXCLUSIVO CAR+



Fluidos de Arrefecimento Car+ - Podem ser usados em veículos leves e pesados 
Estes �uidos foram especialmente desenvolvidos para proteger por muito mais tempo os componentes 
metálicos do sistema de arrefecimento de motores da linha leve, pesada e estacionários. Além disso, eles 
prolongam a vida útil dos motores, oferecem excelente proteção contra a corrosão e cavitação e, inibem o 
ressecamento das mangueiras. Tudo com respeito total à natureza, já que suas composições químicas são
biodegradáveis. Seu motor e a natureza merecem produtos assim. Mas antes de usá-los, leia as instruções 
abaixo:

Car+ 1152 e Car+1153  Concentrado 2 anos e Car+1121 e Car+1122 Concentrado 1 ano
Modo de usar: 1. Antes de colocar os �uidos, faça a limpeza completa do sistema de arrefecimento com 
água pura. 2. Dilua na proporção de 40% a 60% da capacidade do sistema com água desmineralizada e 
preencha o sistema de arrefecimento. Ex.: Para um sistema de arrefecimento com capacidade de 5L, misture 
2L do produto com 3L de água. Em caso de reposição, faça-a com a mistura já diluída na mesma proporção 
inicial.
ATENÇÃO: Não misture os �uidos Car+ com outros aditivos e nem utilize os produtos concentrados puros no 
sistema.

Car+1192, Car+1193, Car+1194 e Car+1195 – Pronto uso
Modo de usar: 1. Antes de colocar os �uidos, faça a limpeza completa do sistema de arrefecimento com 
água pura. 2. Preencha todo o sistema de arrefecimento com o produto, uma vez que já está pronto para 
uso. Ex.: Para um sistema de arrefecimento com capacidade de 5L, coloque 5L do produto. Em caso de 
reposição, faça-a com o mesmo produto.
ATENÇÃO: Não misture o Car+1192 com outros aditivos, o produto já está pronto para uso, não adicione 
água.

Manutenção: 1. Bolhas de ar podem ser formadas durante a troca do líquido. Por isso, tome cuidado para 
que elas sejam eliminadas; 2. Veri�que semanalmente o líquido de arrefecimento. Se houver perda 
excessiva, atente-se a possíveis vazamentos; 3. Drene todo o sistema de arrefecimento a cada ano ou 
conforme recomendação do fabricante do veículo. E lembre-se: Procure sempre por pro�ssionais 
especializados, treinados e equipados para a realização do serviço.

PRECAUÇÕES: MANTENHA O PRODUTO LONGE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir.
Evite o contato com olhos e pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Não reutilizar a 
embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte de 
imediato o Centro de Controle de Intoxicações SP - tel. 0800 771 3733 ou o médico levando a embalagem 
com o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de emergência 
química, entre em contato com nosso departamento de assistência técnica pelo tel. (011) 4746 5222.
Composição: Polímeros anticorrosivos semissintéticos, agente passivador, corante e veículo. 
Nota: Dentro do sistema, o ponto de ebulição pode ser elevado em até 120ºC.
Validade: 3 anos após a data de fabricação. Lote e data de fabricação impressos na embalagem.
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