
 

 

BIONEW AUTOMOTIVO 
Shampoo Neutro Para Veículos 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIONEW AUTOMOTIVO é um shampoo neutro biodegradável para lavagem manual ou 
automática de veículos em geral. Sua composição neutra não permite manchas na 
secagem. 
BIONEW AUTOMOTIVO não é corrosivo ao metal e remove totalmente a sujeira, 
realçando o brilho natural da pintura. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Para lavagem manual 

 Recomendam-se diluições em até 1/50 em água, dependendo do grau de 
sujidade. 

 Fazer uma pré-lavagem no veículo, para a remoção de terra, pó e areia. 
 Aplicar a solução de BIONEW AUTOMOTIVO com o auxílio de uma esponja e 

enxaguar. 
Para lavagem automática 

 Recomendam-se diluições em até 1/250 em água, dependendo do grau de 
sujidade. 

 Adicionar a solução de BIONEW AUTOMOTIVO no equipamento e efetuar a 
lavagem. 

 Enxaguar a seguir. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente viscoso, cor vermelha e de odor característico. 
 pH: 6,5 – 7,5 
 Teor de ativos: 15,0 – 18,0 % 
 Densidade: 1,010 – 1,040 g/cm3 
 Viscosidade: 600 – 1000 cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.575444/2010-25. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA O USO DO BIONEW AUTOMOTIVO 
Empresa de transportes, frotas, concessionárias, lava rápido, postos de combustíveis, 
locadoras de veículos, empresas especializadas em higienização de veículos e etc. 
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