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TOTAL DOT 3 é um fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 3. 
 
TOTAL DOT 3 pode ser usado em sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e 
tratores. 
 

 
 

As características típicas são fornecidas a título indicativo 

 
 
 
 
 

■  APLICAÇÃO Recomendado para sistemas hidráulico de freios de automóveis com uso 
moderado. 
 

■  MODO DE USAR Siga as recomendações do fabricante do veiculo e, na ausência do mesmo, 
recomenda-se a troca do fluido a cada 12 meses.  
 
Verifique o nível do liquido no veículo pelo menos uma vez por mês.  

 
 
 
 

 
Evitar derramar sobre a pintura do veículo, lonas e pastilhas de freios do veículo. Evitar o contato do 
produto com óleo mineral, graxas e outros materiais. 
 
 Se ingerido, procure assistência médica juntamente com a embalagem. Em contato com os olhos lave 
imediatamente com água por 15 minutos e procure assistência médica. Manter o produto fora do alcance 
de crianças e animais, não reutilizar esta embalagem para outros fins. Nossos produtos seguem os 
melhores critérios técnicos atualmente em uso, porém, tendo em vista a sua ampla aplicação, nossa 
responsabilidade está limita à sua performance técnica. A embalagem original deste produto é reciclável. 
Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto, drenagem pluvial em corpos d’água ou 
do solo. Confinar o produto e a sua embalagem para posterior recuperação ou descarte. 
 
ATENÇÃO: Manter fora de alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de inalação remover para 
local arejado. Em caso de ingestão, contato com a pele ou contato com os olhos lavar apenas com água 
em abundância. Em todos os casos, procurar assistência médica imediatamente. 
 

 
Telefone de emergência - DISQUE INTOXICAÇÕES ANVISA 0800-722-6001. 
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Armazenagem: Líquido higroscópico - armazenar em local seco, ventilado e protegido do sol.  Manter as 
embalagens sempre fechadas. 
 
Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. 
 
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
 
Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. 
 
Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos devem ser eliminados de 
acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais de saúde e de meio ambiente, aplicáveis 
e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT- NBR 16725. 
 
Embalagem usada: Sua disposição deve estar em conformidade com todas as regulamentações 
ambientais e de saúde aplicáveis, obedecendo-se os mesmos critérios aplicáveis a produtos. 
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