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UMA IMAGEM RENOVADA PARA UM LÍQUIDO
DE LIMPEZA DE TRAVÕES EXCECIONAL
SPRAY DE LIMPEZA DE TRAVÕES TRW
O nosso líquido de limpeza de travões oferece um desempenho excelente. O design do potente
spray de 500ml é perfeito para espaços de difícil acesso e funciona perfeitamente em qualquer
ângulo – mesmo virado ao contrário.
Desde pastilhas e discos a pinças de travão, concebemos cada elemento do sistema de travagem.
É por isso que sabemos como desenvolver um líquido de limpeza de travões excecional, que ajuda
a manter o bom funcionamento do sistema de travagem.

trwaftermarket.com
Parte da ZF Aftermarket, cada peça TRW é concebida para superar desafios, tal como os colaboradores
dedicados de todo o mundo que as fazem chegar até si. Apoiados por uma rede global de especialistas
no mercado de pós-venda, os produtos TRW ditam os padrões da segurança e da qualidade.
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Spray de Limpeza de Travões TRW:
A TRW Automotive Aftermarket tem um historial incomparável no
desenvolvimento e conceção de componentes de travagem e produtos
complementares de serviço que tornam as suas tarefas mais fáceis.
É por isso que profissionais e clientes, em todo o mundo, confiam
nas nossas soluções e sabem que estas estabelecem os padrões da
indústria para a qualidade, a inovação e a segurança.
Desde os sistemas mais sofisticados e inteligentes de Assistência ao
Condutor ao potente spray de Limpeza de Travões de 500ml, a TRW
nunca compromete a qualidade.
De ação rápida, eficaz e desenvolvido com grande consideração pelas
preocupações ambientais, o Líquido de Limpeza de Travões TRW é
a escolha certa.
• Remove a sujidade de forma rápida e eficaz
• Sem CFC
• Isento de tricloroetano
• Evaporação rápida
• Seguro em componentes de borracha
• Fornecido em embalagem de spray de 500ml
• Prático e fácil de utilizar em qualquer ângulo, mesmo virado ao contrário
FORMULADO PARA LIMPAR E NÃO PARA POLUIR
A TRW é reconhecida por criar produtos eficazes que minimizam o impacto
ambiental: faz tudo parte da nossa abordagem inovadora. O Líquido de Limpeza
de Travões TRW foi cuidadosamente formulado e é um produto altamente
eficaz e de ação rápida, mas também é isento de CFC (clorofluorocarboneto)
e tricloroetano.
DESENHADO PARA SER FÁCIL DE USAR
O design do potente spray de 500ml facilita o acesso a espaços estreitos
e difíceis do sistema de travagem e funciona perfeitamente em qualquer
ângulo, mesmo virado ao contrário. Execute as suas tarefas de forma rápida e
descomplicada e com melhores resultados. O Líquido de Limpeza de Travões
TRW foi pensado ao pormenor para oferecer o melhor desempenho, por isso
tudo o que tem de fazer é utilizá-lo e desfrutar dos seus benefícios.
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