
Jonclean Wax

Cera concentrada para túneis  
automáticos de lavagem

Descrição
Jonclean Wax é uma cera concentrada, especialmente formulada 
para ser diluída em água e, assim, ser inserida na fase final da 
lavagem de viaturas.
O produto é composto por ceras hidrossolúveis de elevado 
desempenho, inibidores de corrosão e tensoativos de superfície.
Quando utilizado a concentrações muito baixas é possível obter 
o denominado “Efeito Pérola”, indispensável para uma secagem 
perfeita das carroçarias.

Propriedades
Jonclean Wax adere à superfície formando uma fina película 
transparente que protege a pintura, e restantes superfícies 
metálicas, da oxidação atmosférica.
As carroçarias, uma vez secas com Jonclean Wax, oferecem um 
aspeto brilhante e atrativo.
Este efeito é particularmente notório em regiões de águas duras, 
onde é normal o depósito de resíduos calcários que diminuem,  
dessa forma, o brilho.

Benefícios
• Indicado para túneis de lavagem e sistemas de alta pressão
• Aspeto brilhante mesmo em condições de águas duras
• Para aplicação na fase de enxaguamento final

Instruções de utilização
Jonclean Wax é exclusivamente destinado à lavagem mecânica de 
viaturas em túneis de lavagem e sistemas de alta pressão
• Para obtenção do máximo desempenho, o doseador deve ser 

cuidadosamente calibrado com as concentrações adequadas
• A cera é aplicada no enxaguamento final
• O método de aplicação recomendado é o de pulverização que 

normalmente acompanha o equipamento de lavagem
• A concentração recomendada é de 0,15 % a 0,2 %.
Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu 
representante Diversey.
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Dados técnicos

Aspeto Líquido azul pH (puro) ≈6

Densidade relativa (20 °C) 0,97 g/cm3

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Produto Descrição/Embalagem disponível

Jonclean Wax 20 L

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS), 
sds.diversey.com  Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.
Apenas para uso profissional/especialistas.


