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Desengordurante alcalino com um elevado poder emulsionante. Ideal para pré-lavagem de veículos.
Diluição: 2% a 20% consoante a sujidade

Desengordurante medianamente alcalino composto por hidróxido de sódio, glicóis e tensioativos não
iónicos de superfície que lhe confere propriedades desengordurantes difíceis de conseguir com outros
compostos.
Diluição: 2% a 20% consoante a sujidade

Shampoo para lavagem automática com efeito brilhante e repelente de água.
Diluição: 3% a 5% consoante a dureza da água 

Desengordurante PL 

Desengordurante Alcalino

Shampoo Brilhante

Lavagem

Propriedades

2

Propriedades

Propriedades

20Kg

Shampoo com cera para lavagem de viaturas. Apesar de possuir uma enorme capacidade de limpeza deixa
também uma ótima camada brilhante de proteção. 
Diluição: 2% a 5% consoante a sujidade

20Kg

Propriedades

Shampoo com Cera

20Kg

20Kg

5Kg



Shampoo para lavagem manual do exterior de viaturas. Produto não agressivo para a pintura ou plásticos
dos veículos.
Diluição: 3% a 5% consoante a dureza da água 

Massa de cor castanha com microesferas e um forte poder de desengorduramento para a lavagem das
mãos muito sujas. Possui também propriedades que evita a desidratação da pele.

Shampoo Manual

Limpa Mãos

Lavagem

Propriedades

3

Propriedades

5Kg

20Kg

5Kg



Fluido refrigerante de cor verde com propriedades anticongelantes e com elevado poder de transferência
térmica, indicado para circuitos de transferência de calor em veículos automóveis. É composto por agentes
que permitem a proteção contra a corrosão em todo o tipo de materiais, nomeadamente ferro, alumínio
etc...

Com elevado poder de transferência térmica, indicado para circuitos de transferência de calor em veículos
automóveis ou centrais de geotermia. É composto por agentes que permitem a proteção contra a corrosão
em todo o tipo de materiais, nomeadamente ferro, alumínio etc...

Anticongelante & Anticorrosivo Veiculos

Anticongelante & Anticorrosivo

Anticongelantes

Propriedades

4

Propriedades

5LNível 1:  -5Cº | Nível 2: -10Cº | Nível 3: -18Cº
Níveis

20Kg

5Kg

10Kg



Abrilhantador de pneus com ótimas propriedades de limpeza e abrilhantamento de plásticos e madeira.
Possui propriedades anti estáticas e um aroma bastante agradável. Deixa as superfícies brilhantes durante
muito tempo. Seca rapidamente.

Criado para conferir elevado brilho e proteção de todas as superfícies de borracha, especialmente pneus.
Limpa e renova o aspeto dos pneus e borrachas, conferindo aos materiais um brilho de excecional
qualidade.

Produto líquido, ácido e inodoro. Tem um bom poder desengordurante e, simultaneamente, permite uma
desoxidação homogénea de toda a superfície a tratar.
Diluição: 2% a 10% consoante o material a limpar.

Limpa Pneus Silicone

Limpa Pneus Glicerina

Limpa Jantes Concentrado

Diversos

Propriedades

5

Propriedades

Propriedades

20Kg

É um produto líquido com um leve aroma a limão. Dá um ótimo brilho no tratamento de tabliers e para-
choques. Tem um reduzido tempo de secagem, pelo que não deixa a superfície gordurosa.

5L

Propriedades

Abrilhantador Tablier

5L

5L



Desengordurante universal para todos os tipos de indústrias, é especialmente indicado no
desengorduramento de peças de alumínio, ferro, plásticos e vidros.
Diluição: 2% a 20%

Limpa Vidros repelente de água. Produto combinado à base de álcool e tensioactivos com um tempo de
secagem muito curto. Para além de uma excelente capacidade na remoção de todo o tipo de sujidades e
gorduras, atribui aos vidros do seu carro um efeito repelente de água facilitador da condução.

Solvente orgânico para limpeza de peças. Solúvel na maior parte dos solventes orgânicos e inorgânicos.
Baixo índice de evaporação. Isento de acidez, pelo que não provoca corrosão nas peças após a limpeza.
Pode ser utilizado com máquina ou manualmente. 

Desengordurante Universal

Limpa Vidros 

Limpa Peças

Diversos

Propriedades

6

Propriedades

Propriedades

10L

5Kg

5L

Normal ; Limão
Aromas
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