
 

 

CHECK-ARLA 

Verificador de Arla. 

- Características: Utilize o produto para verificar a qualidade do Arla em uso. 

- Uso:            - Retire 5 ml da amostra a ser analisada. 

 - Adicione uma (1) gota na amostra. 

 - Misture e verifique o resultado: 

 - Qualquer cor diferente do azul indica que o ARLA não está próprio para 

uso, podendo danificar os componentes do sistema de pós tratamento do seu veículo. 

- Composição: Composto químico com corante Mordente preto, Naphtol e Eriochromo. 

- Precauções: Líquido Inflamável. Perigo de fogo se exposto ao calor ou fonte de 

ignição. Efetue o teste em lugar arejado. Produto pouco tóxico (o líquido pode causar 

irritação respiratória, náusea e tontura). Em contato com pele lave com água e sabão, 

com os olhos lave com água em abundância e em caso de irritação procure atendimento 

médico. 

- Precauções Pessoais: Utilizar EPI´s (luvas, capacete, óculos de segurança). 

- Distribuído por: Haste Tecnologia Ltda. 

  Av.Azevedo Soares, 95 – Tatuapé – São Paulo – SP 

  Cep: 03322-000 Tel: (11)2141-4891 www.planatc.com.br 
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