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SINAIS DE DESGASTE   
DAS ESCOVAS LIMPA-VIDROS

ZONAS NÃO LIMPAS 
•  Pressão insuficiente do porta-

escovas,
•  Elevação da escova a alta 

velocidade,
•  Pressão da escova sobre o pára-

brisas mal distribuída.

FORMAÇÃO DE PELICULA
•  Poluição no pára-brisas ou na 

lâmina,
•  Lâmina espalmada devido à 

pressão do porta-escovas ou 
endurecida pelo envelhecimento 
ou calor.

ESTRIAS
•  Lâmina em borracha estalada ou 

rasgada pela acção do gelo, do 
calor e das intempéries.

MOVIMENTOS BRUSCOS 
E RUÍDO
•  Lâmina endurecida pelo 

envelhecimento ou calor,
•  Lâmina espalmada devido à 

pressão demasiado forte do porta-
escovas,

•  Folga demasiado significativa entre 
o porta-escovas e a escova.

PEQUENOS CONSELHOS PARA O 
DIAGNÓSTICO

• Eleve a escova do pára-brisas:
Se a lâmina estiver espalmada e não regressar à posição vertical, 
substitua a escova!
• Passe o seu dedo pela lâmina:
Se detectar áreas estaladas ou irregularidades, substitua a escova!
• Controle a folga da escova no braço:
Se detectar uma folga anormal, substitua a escova!

> REFLEXO MANUTENÇÃO
Substitua as suas escovas a partir do primeiro sinal de desgaste 
e, pelo menos, uma vez por ano.

A SEGURANÇA DAS PEÇAS 
CITROËN
As escovas limpa-vidros Citroën 
oferecem qualidades notáveis e 
cumprem um caderno de encargos 
rigoroso.
Perfeitamente adaptadas ao seu Citroën, 
aliam alta qualidade, resistência e limpeza 
de alto rendimento, independentemente das 
condições atmosféricas.

A CITROËN AGE EM 
BENEFÍCIO DO AMBIENTE 
Construtor responsável, a CITROËN 
participa activamente no tratamento 
dos produtos poluentes *.
Desde a concepção dos veículos até ao 
retratamento das peças usadas, a Citroën 
compromete-se, com a sua rede, numa 
acção vigilante em cada etapa do ciclo de 
vida do veículo*.

* Para mais informações aceda à página                    
www.groupe-psa.com



Carimbo

Poderá, também, encontrar Guias de Aconselhamento 
para os seguintes temas:

 
Gama Eurorepar / Travagem / Peças de Origem / Revisão / 

Preços fixos / Climatização / Kit de distribuição / 
Escape / Vidros / Amortecedores / Pneus / Bateria / 

Peças renovadas / Lubrificantes / Iluminação

  Automobiles CITROËN - RCS Paris 642 050 199 - Crédit Photo : Hervé Plumet. 
ALTMANN + PACREAU - Juin 2018.

ESCOVAS LIMPA-VIDROS:   
MELHOR VISIBILIDADE PARA MAIOR 
SEGURANÇA
A escova limpa-vidros engloba vários elementos:
• Peça de montagem (adaptador/conector)
• O(s) raspador(es)

A qualidade da limpeza depende da correcta associação destes 
componentes, da geometria do vidro e do seu estado de desgaste.
O desgaste natural das suas escovas limpa-vidros é inevitável. 

A DIFERENÇA ENTRE ESCOVAS 
TRADICIONAIS E ESCOVAS PLANAS
Em função dos modelos de veículos, poderá dispor de escovas 
tradicionais ou escovas planas. As escovas planas equipam o 
essencial da gama de veículos actualmente comercializados. 
Permitem uma limpeza de qualidade independentemente da 
velocidade do veículo, graças ao seu spoiler integrado. Nos 
veículos equipados com escovas tradicionais, também poderá 
beneficiar da tecnologia de escovas planas.
Não hesite em pedir aconselhamento ao seu Reparador 
Autorizado Citroën para mais informações relativamente 
às escovas planas.

PARA QUE SERVE O SPOILER?
•  Para aumentar a pressão da lâmina sobre o pára-brisas em 

função da velocidade.
•  Para conservar uma qualidade de limpeza ideal graças à sua 

concepção aerodinâmica específica.

Aviso: a escova plana integra um spoiler em todo o seu 
comprimento

PORQUE SE DESGASTAM AS ESCOVAS 
LIMPA-VIDROS?
O estado das lâminas em borracha é determinante para 
a qualidade da limpeza! Mesmo durante os períodos de 
inactividade, a lâmina, sensível ao calor e ao frio, altera-se.
•  As exposições prolongadas ao sol, as intempéries, a poluição 

e as bruscas alterações de temperatura podem alterar a lâmina 
de borracha e reduzir o desempenho da limpeza.

•  No pára-brisas congelado, as lâminas podem ficar danificadas 
ou mesmo rasgadas aquando da entrada em funcionamento 
da escova limpa-vidros.

ESCOVAS LIMPA-VIDROS GASTAS,    
RISCOS QUE CORRE:
• Riscos no pára-brisas,
• Redução da visibilidade,
•  Desconcentração ou cansaço excessivo associados às 

perturbações visuais e ao ruído,
•  A sua visibilidade é degradada e, mais particularmente, 

durante a noite, com nevoeiro ou chuva fina 
(deformação da visão dos raios luminosos aquando das 
ultrapassagens). 

Boas escovas contribuem para a sua segurança e para o 
seu conforto de condução.

Escovas tradicionais

Escovas planas

Com spoiler Sem spoiler

A CITROËN ACONSELHA 

• Tenha atenção ao sentido de instalação do spoiler para 
garantir a sua eficácia. O spoiler deverá estar colocado 
para baixo, caso contrário não terá qualquer utilidade.

• Deixe descongelar o seu pára-brisas antes de activar as 
escovas de limpa-vidros, em caso de gelo.

• Evite, na medida do possível, períodos prolongados 
de exposição ao sol sem protecção.

• Substitua as suas escovas a partir do primeiro sinal de 
desgaste e, pelo menos, uma vez por ano.

a sua opinião em citroen.pt


