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Ficha de Técnica 
 

Denominação Comercial:  ASB LIQUÍDO DE LIMPEZA DE FARÓIS 

 
Responsável pela Autorização de Colocação no Mercado:  

ASB – Álvaro de Sousa Borrego, S.A. 
Av. General Roçadas, n.º 70 A/C 
1199-012 Lisboa 
Portugal                                                             
Telf. 218 153 516   
E-mail: geral@asborrego.pt 
www.asborrego.pt  
 
 

Tipo de Produto:  

ASB Líquido Limpeza de Faróis é um líquido polimerizante cujo vapor, à temperatura adequada, permite restaurar as 
ótimas queimadas pelo sol, repondo-lhes rapidamente o brilho original e conferindo um acabamento perfeito, rápido e 
económico. Este produto confere: 

• Secagem rápida; 

• Facilidade na aplicação; 

• Altíssimo brilho; 

• Ideal para aplicação em faróis de policarbonato. 

 
 Composição do produto:  

Identificação CAS Teor % 

Diclorometano 75-09-2 60 % - < 80 % 

Acido 4-aminobenzoico 150-13-0 1 % - < 5 % 

Dipenteno 138-86-3 < 1 % 

Acetona 67-64-1 < 1 % 

 

Campo de aplicação e modo Utilização:        

Para tornar as óticas mais brilhantes e perfeitas, ler atentamente as instruções de utilização. O produto não deve ser 
exposto ao sol pelo que o trabalho de restauro de óticas deverá ser realizado em local fechado ou com sombra. 
 
ASB LÍQUIDO LIMPEZA DE FARÓIS é um produto que pode provocar uma reação alérgica cutânea, é suspeito de 
provocar cancro e nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

Deverão ser seguidos os seguintes passos para restauro de óticas: 

1) Limpeza: Limpar a superfície das óticas com um pano limpo. 

2) Isolamento: Isolar com papel de isolamento e fita de pinturas as zonas limite para não provocar danos nos frisos ou na 
pintura. 

3) Lixagem: A lixagem deve ser feita com muito rigor e a superfície da ótica deve ficar lixada de uma forma 
completamente uniforme, só assim se consegue ter um acabamento final perfeito. O processo de lixagem pode ser 

efetuado manualmente ou com recurso a máquina.  
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Devem ser utilizados os seguintes níveis de grãos de lixa em função dos danos das óticas a reparar e fases da 
lixagem: 
 

• P150-P180 para óticas que tenham sido envernizadas anteriormente; 

• P240 para óticas muito danificadas; 

• P320 para remoção dos riscos deixados pela P240; 

• P500 para remoção dos riscos deixados pela P320; 

• P800 para remoção dos riscos deixados pela P500; 

• P1000 para remoção dos riscos deixados pela P800; 

• P1200 para remoção dos riscos deixados pela P1000. 
 
Não é obrigatório, mas se pretender fazer um acabamento sublime dever-se-á terminar o processo de lixagem com 
grão P1500 a P2000. 
 
Lixagem manual 
 
No processo de lixagem manual, deve ser usada lixa de água. Recomenda-se que na utilização deste processo se 
mude a direção do movimento de lixagem por cada utilização de um novo grão, por exemplo: (P180) lixagem com 
movimentos transversais, a próxima lixa (P240) deverá ser utilizada com movimentos verticais, exceto nos bordos que 
devem ser cuidadosamente lixados para evitar danos. 
Terminado o processo de lixagem, deve secar a humidade na superfície da ótica com uma toalha de papel. A 
superfície da ótica encontra-se uniforme e lisa, de cor branca e sem marcas de lixagem. As óticas estão desta forma 
prontas para serem reparadas. 
 
Lixagem com máquina 
 
No processo de lixagem com máquina recomenda-se a utilização de disco de lixa sem furos. Os discos com furos 
podem deixar micro riscos e assim não permitir um acabamento tão perfeito. As zonas dos cantos poderão ter de ser 
lixados manualmente para não correr o risco de causas danos nos frisos ou pintura. 

 

4) Acabamento:  

Após o processo de lixagem, deve ser feito o acabamento com o sistema de fumigação que dá às óticas um 
acabamento polimerizante.  
 
1) Despejar 60 mL a 80 mL de produto de acabamento no copo, se colocar produto a mais não há problema pois o 

excedente pode ser reaproveitado. No entanto deve garantir uma dosagem inicial adequada para que possa fazer 
o trabalho todo de uma só vez. 

 
2) Liguar o equipamento para o aquecimento do produto e aguarde cerca de três minutos. Durante o aquecimento 

agitar para que o líquido dentro deste possa ser totalmente aquecido, desta forma o gás sairá mais uniforme. 
 
3) Após o aquecimento, o produto em estado gasoso começará a sair pelo tubo de saída do copo e o acabamento 

inicia-se. 
Certificar que o vapor libertado entra em contacto com toda a superfície da ótica. Manter a velocidade uniforme e 
verificar que a área exposta ao vapor tornar-se-á imediatamente transparente e suave. 
 
Lembra-se: se estiver brilhante, não precisa de repetir passagem, se existirem arranhões profundos, deixar atuar um 
pouco mais o vapor nessa zona. 

 

5) Desligar o equipamento da fonte de alimentação 

6) Reaproveitar o produto excedente 

7) Guardar o equipamento 

Após concluído o restauro, desligar imediatamente o aparelho, aguardar dois minutos, abrir a tampa e repor o produto 
restante na embalagem. 
 
IMPORTANTE: Sempre que o equipamento não estiver a ser utilizado, deve ser desligado da corrente, pois o 
sobreaquecimento pode provocar danos. NÃO MANTER O EQUIPAMENTO LIGADO POR PERÍODOS DE TEMPO 
SUPERIORES A 5 MINUTOS. 
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Locais de aplicação: 

Limpeza de Faróis Auto 

Utilizador:  

Uso Profissional 

Nº do lote:   
Data de Fabrico:      

Validade:  12 meses após a data de produção, em condições de armazenamento adequados.  

Após a abertura da garrafa, consumir o produto nos 6 meses seguintes.           

Advertências de perigo:  

H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. 
H351: Suspeito de provocar cancro 
H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

Recomendações de prudência:  

 P201: Pedir instruções específicas antes da utilização. 

 P202: Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. 

 P261: Evitar respirar as poeiras/gases/névoas/vapores/aerossóis. 

 P273: Evitar a libertação para o ambiente. 

 P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. 

 P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água 

 P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 

 P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. 

 P362+P364: Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. 

P405: Armazenar em local fechado à chave. 

 P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou 

embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. 

 

 EUH208 – «Contém Acido 4-aminobenzoico e Dipenteno. Pode provocar uma reação alérgica» 

 

Capacidade da Embalagem:  

Embalagens de 400 ML  

Condições de Armazenamento:  

Armazenar os recipientes entre 5 e 35 C, num local fresco, seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor, 
da luz solar direta. Manter longe de agentes oxidantes e de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. Manter o 
recipiente hermeticamente fechado numa posição vertical e numa altura única. 

 


