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A REPARAÇÃO DO PÁRA-BRISAS

Pequenos projécteis, como gravilha, podem provocar impactos 
que perturbam a visibilidade e fragilizam o pára-brisas. Quando 
estes impactos forem reparáveis, o seu técnico Citroën injectará 
nesse ponto, uma resina sintética. Antes de realizar esta 
intervenção, a humidade, as poeiras e o ar são capturados por 
uma bomba de vácuo.
.
> RECOMENDAÇÕES 
Não espere para reparar o seu pára-brisas, o impacto poderá 
agravar-se e deixar de ser reparável. Um impacto reparado 
rapidamente poderá evitar que seja necessária uma substituição 
de pára--brisas mais dispendiosa.
Quando os impactos forem irreparáveis, o seu técnico Citroën irá 
propor-lhe uma substituição de pára-brisas. Independentemente 
do problema do seu pára-brisas, a Citroën aconselha e propõe-
lhe ofertas comerciais adequadas.
Se tiver alguma dúvida relativamente à sua franquia, contacte o 
seu Conselheiro Comercial de Serviço do Reparador Autorizado 
Citroën.

ANTECIPE A IPO 

Danos no vidro pára-brisas resultam numa não aprovação na 
Inspecção Periódica Obrigatória. Para evitar os inconvenientes 
de uma segunda visita, não hesite em solicitar o controlo do seu 
pára-brisas a ao seu Reparador Autorizado Citroën..

A FIABILIDADE E SEGURANÇA 
DAS VIDROS PÁRA-BRISAS 
CITROËN

Os pára-brisas da Citroën oferecem qualidades 
ideais e cumprem com um caderno de 
encargos rigoroso. Como todas as Peças 
de Origem, os pára-brisas são fabricados de 
acordo com o mesmo caderno de encargos 
que as peças utilizadas no fabrico das viaturas. 
Estas peças utilizam materiais de qualidade 
adequada e são submetidos a todos os testes 
necessários. Completamente adaptados ao 
seu Citroën, aliam qualidade e resistência.

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 *.
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IMPACTOS REPARÁVEIS

IMPACTOS NÃO REPARÁVEIS

•  Todos os impactos situados no campo de visão do condutor,

•  Todos os impactos na periferia do pára-brisas,

•  Os impactos em estrela cuja superfície seja superior a uma 
moeda de 2 euros ou quando existirem mais de 3 impactos 
no pára-brisas. Da mesma forma, um impacto reparado não 
pode voltar a sê-lo segunda vez,

•  Todos os impactos com remoção de material,

•  Todos os impactos nos pára-brisas atérmicos..

OBTENHA UMA VISIBILIDADE PERFEITA 

Ao volante do seu Citroën, é importante obter uma visibilidade 
perfeita e protecção contra as agressões exteriores.  
Se o pára-brisas estiver danificado, os nossos peritos podem 
proceder à sua reparação ou substituição para garantir a sua 
segurança.

A COMPOSIÇÃO DE UM PÁRA-BRISAS 

Antigamente em vidro temperado, os pára-brisas estalavam em 
mil pedaços em caso de impacto. Os pára-brisas modernos são 
concebidos em vidro laminado. São constituídos por camadas 
alternadas de folhas de vidro e por polivinil butiral (PVB) que 
tornam o conjunto extensível e resistente à rotura. Em caso de 
impacto, é mantida a coesão do vidro.

A CITROËN ACONSELHA

A partir do aparecimento de um impacto, aconselhamos 
que proteja a zona danificada com um adesivo 
transparente com a dimensão do impacto. Evitará desta 
forma que poeiras ou infiltrações de água tornem a 
reparação mais delicada ou impossível. Realizada esta 
operação, efectue logo que possível uma marcação junto 
do seu Reparador Autorizado Citroën.

Em estrela Em bolha  
e em estrela 
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Poderá, também, encontrar Guias de Aconselhamento  
para os seguintes temas:

 
Gama Eurorepar / Travagem / Peças de Origem / Revisão /

Preços fixos / Climatização / Kit de distribuição /
Escape / Pneus / Amortecedores / Escovas limpa-vidros / 

Bateria / Peças renovadas / Lubrificantes / Iluminação

a sua opinião em citroen.pt


