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14001:2015

Fundada em 1990 no Luxemburgo, a marca regista FLOWEY® passou a ser 
sinónima de qualidade e de inovação no mundo da lavagem de automóveis por 
toda a Europa.

Os valores essenciais da marca FLOWEY® são: INOVAÇÃO, KNOW-HOW, 
QUALIDADE, EFICÁCIA. Estes valores são os pilares de um diálogo constante 
que a FLOWEY® estabelece com os seus clientes e parceiros.

Os seus parceiros de negócio sabem que disponibilizar aos seus clientes os 
produtos da FLOWEY®  é continuar a afirmar e a desenvolver o sentido do serviço 
que eles fornecem no seu próprio negócio.

De forma a responder aos pedidos específicos do mercado, passámos desde então 
a diversificar as nossas gamas de produtos. Presentes doravante nos setores da 
indústria, da higiene, do transporte (pesados, autocarros, etc.), da construção civil, 
da engenharia civil, etc., convidamo-lo a descobrir a nossa gama AUTOCLEAN 
SYSTEM PRO ao longo das páginas deste catálogo.

A LCI FLOWEY® está em conformidade com as normas europeias de segurança 
e obteve a certificação ISO 14001:2015, reconhecendo assim o seu compromisso 
para com o meio-ambiente.
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GUIA PARA A COMPREENSÃO DOS SÍMBOLOS

GUIA DA LAVAGEM

LAVA PÁRA-BRISAS

ACESSÓRIOS DE APLICAÇÕES 

SUMÁRIO



3

SUPER
DEGREASING

HIGH
Concentrated

R
E

C Y C L I N G  W

A
T

E
R

Methanol

Limpeza – manutenção 
das jantes

Limpeza – manutenção 
dos pneus

Pré-lavagem

Lavagem

Limpeza - manutenção 
carroçaria  anti-insetos

Secagem brilho 

Acabamento proteção
 brilho 

Limpeza – manutenção 
plásticos exteriores

Utilização em todos os
 tipos de veículos

Limpeza - manutenção 
autocaravanas -carrinhas...

Limpeza – desengorduramento
peças mecânicas e utensílios

Limpeza - manutenção 
interior do veículo

Limpeza – manutenção plásticos 
interiores - cockpit

Limpeza – manutenção superfícies 
de vidro exteriores anti-insetos

Limpeza – manutenção
superfícies de vidro 

GUIA PARA A COMPREENSÃO DOS SÍMBOLOS

O produto

Contém tensioativos de origem vegetal 

Não contém nem NTA nem fosfatos

Não contém compostos orgânicos voláteis

Fórmula especialmente adaptada aos 
sistemas de reciclagem de água

Não contém silicone

Não contém metanol

Fórmula muito desengordurante

Fórmula muito concentrada

Fórmula perfumada

Toque suave

Proteção PTFE

Efeito acetinado

A aplicação
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EXTERIOR
PRÉ-LAVAGEM
LAVAGEM

PARA MAIS EFICÁCIA
O BOM MÉTODO A SEGUIR

 JANTES & PNEUS
R1 Wheel Cleaner Alkaline
R2 Wheel Cleaner Acid
R3 Tire Remover
R4 Brillo Gomme
R6 Brilliant Tire Foam 

R7 Wheel Cleaner Green 
R8 Wheel Cleaner Exel
R8RFU Wheel Cleaner Exel Ready For Use
R9 Wheel Cleaner Premium
R9RFU Wheel Cleaner Premium Ready For Use 
R10 Wheel Cleaner Neutral

 CARROÇARIA PRÉ-LAVAGEM
MULTI-USOS

B30 Boost Cleaner
B31 Boost Cleaner Red Perfumed 
B32 Boost Cleaner Green Concentrate
B33 Boost Cleaner Extra
W7 General Cleaner 
W7RFU General Cleaner Ready For Use
W23 Prewash Exel

ANTI-INSETOS
W6  Anti Insect
W18 Anti Insect Green
W20 Anti Insect Exel
W20RFU  Anti Insect Exel Ready For Use
W22 Anti Insect Foam

SOLVENTES
W9 Tar Remover
W10 Multi Solv
W21 Heavy Duty Tar Remover

DESENGORDURANTE - REMOVEDOR DE ALCATRÃO - REMOVEDOR DE PARAFINA - DESOXIDANTE

W4 Decopolymere 
W5 Grease Remover
M1 Motor Cleaner
W25 Deoxidizer

 CARROÇARIA LAVAGEM
W1 Car Shampoo Manual
W2 Wash & Wax
W3 Wash & Dry
W17 Caravaning Cleaner
W19 Auto Dry
W24 Multi Soft Cleaner
W26 Auto Dry Concentrated
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LAVA PÁRA-BRISAS

 CARROÇARIA
P6 Soft Touch Spray
P7 Abrasive Paste
P8 Hard Cut Polish
P9 Medium Cut Polish
P10 Fine Cut Polish
P11 Polish 3 IN 1
P12 Polish Control Spray

F1 Crystal Wax
F2 Finish Touch
F4 Plastic Cleaner Gel
F5 Plastic Cleaner Liquid
F6 Rim Wax

 PLÁSTICOS
C1 Cockpit Brilliant
C3 Cockpit Cream

C4 Cockpit Clean High Tech
C5 Cockpit Cleaner silicone free

 TÊXTEIS & PELES
i1 Textil Cleaner
i1RFU Textil Cleaner Ready For Use
i2 Interior Cleaner
i2RFU Interior Cleaner Ready For Use

i3 Textil Protection 
i4 Leather Cleaner
i5 Leather Cream

  SUPERFÍCIES DE VIDRO
S3 Glass Clean
S3RFU Glass Clean Ready For Use
S11 Glass Clean Foam

 AMBIENTE
HAF1 Odor Remover Perfume Chá verde
HAF2 Odor Remover Perfume Sunrise

EXTERIOR 
POLISH
PROTEÇÃO

S2 Summer Windscreen
S4 Summer Anti Insect
S5 All Seasons Windscreen -20°C--20°C
S6 Winter Ecologic -20°C

S7 Summer Ecologic
S8 Winter Ready For Use -30°C
S9 Winter Concentrate -70°C

INTERIOR 
LIMPEZA
PROTEÇÃO
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ATENÇÃO!
Lavar o veículo ao abrigo da luz do sol. Não aplicar sobre superfícies quentes. Em condições de calor intenso, proceder 
à humidificação das jantes. Nunca deixar secar o produto sobre a jante. Em todos os casos, enxaguar com água limpa.

Respeitar as medidas de segurança habituais para a utilização de produtos químicos: uso de luvas, óculos e vestuário 
de proteção individual adequados.

Referência artigo Espuma Perfume Dosagem pH Acondicionamentos

R1 Wheel Cleaner Alkaline g c c c 10 - 30 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg 

R2 Wheel Cleaner Acid g c c c 10 - 50 % Ácido 5l - 27kg - 220kg 

R3 Tire Remover c c g c puro Neutro 750ml - 5l - 25l 

R4 Brillo Gomme c c c c puro Neutro 5l - 25l - 205l - 1000l

R6 Brilliant Tire Foam g g c c puro Ligeiramente 
alcalino Spray  500ml

R7 Wheel Cleaner Green g c c c 20 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg 

R8 Wheel Cleaner Exel g c c c 20 % Alcalino 5l - 25l - 200l 

R8RFU Wheel Cleaner Exel Ready For Use g c c c puro Alcalino 750ml

R9 Wheel Cleaner Premium g c c c 10 - 30 % Ácido 25l - 200l 

R9RFU Wheel Cleaner Premium Ready For Use g c c c puro Ácido 750ml

R10 Wheel Cleaner Neutral g c c c puro Neutro 5l - 27kg - 220kg

JANTES 
PNEUS

Na página 21, encontrará os acessórios recomendados para a aplicação dos produtos apresentados 
nas diferentes secções.

EXTERIOR
Pré-lavagem - Lavagem

Ácido Ligeiramente ácido Ligeiramente alcalino AlcalinoNeutro

0 e 3 3 e 6 6 e 8 8 e 11 11 e 14



WHEEL CLEANER PREMIUM

BRILLIANT TIRE FOAM

WHEEL CLEANER EXEL
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Renovador para flancos dos pneus. Limpa e dá brilho em 
uma operação. Ideal para a exposição de veículos novos 
e usados. Não altera os pneus ou jantes. Contém silicone.

O WHEEL CLEANER ALKALINE limpa muito facilmente 
as jantes de alumínio envernizadas e de aço, bem como 
os tampões das rodas. Elimina depósitos e poeiras dos 
travões e recupera o aspeto original das jantes.

O WHEEL CLEANER ACID é um produto de limpeza 
ácido, especialmente concebido para a limpeza de 
jantes em alumínio, jantes em aço e tampões de rodas. 
Elimina rápida e eficazmente as poeiras de travagem e 
as sujidades de qualquer tipo. É também aplicado em 
lavagens de jantes de camiões.

O TIRE REMOVER é um renovador específico para 
escurecer o flanco dos pneus. Este produto devolve 
aos pneus o aspeto negro e brilhante dos pneus novos. 
De fácil utilização, o TIRE REMOVER não fende com a 
utilização e adapta-se perfeitamente à textura do pneu.

O BRILLO GOMME produto devolve aos pneus o aspeto 
negro e brilhante dos pneus novos. De fácil utilização, o 
BRILLO GOMME não fende com a utilização e adapta-se 
perfeitamente à textura do pneu. Sem silicone.

Produto de limpeza ecológico para jantes, formulado à 
base de tensioativos de origem vegetal. Esta nova fórmula 
muito eficaz possui a vantagem de não danificar as frágeis 
jantes de alumínio.

WHEEL CLEANER NEUTRAL é um detergente 
especialmente concebido para a lavagem manual das 
jantes. A especificidade da sua fórmula estabelece um 
excelente compromisso entre a eficácia da limpeza e a 
inocuidade tanto para os materiais como os utilizadores. 
Devolve o aspeto brilhante das jantes novas. 

Antes 
do R6

Após 
o R6

Alto poder detergente dos tensioativos. A sinergia dos 
complexantes e dispersantes de nova geração melho-
ra claramente a qualidade de limpeza das jantes. Ajuda 
o trabalho dos tensioativos porque quebra o elo entre 
a sujidade e as jantes, para um poder de limpeza refor-
çado. Limpa muito facilmente todas as jantes de aço e 
alumínio, bem como os tampões das rodas. Elimina depó-
sitos e poeiras dos travões e recupera o aspeto original 
das jantes. Pode ser aplicado por pulverização e em ins-
talações automáticas. Funciona em água dura e em água 
macia.

WHEEL CLEANER EXEL Ready For Use
Pronto a usar  - 750ml

O WHEEL CLEANER PREMIUM é um produto ácido 
especialmente formulado para limpar todos os tipos 
de jantes, incluindo jantes de alumínio. Graças aos seus 
ingredientes rigorosamente selecionados, o WHEEL 
CLEANER PREMIUM é um produto muito emulsionante, 
desincrustante e antioxidante. Permite assim eliminar 
muito rapidamente as poeiras dos travões e todo o tipo 
de sujidades, mesmo as mais profundas que podem ser 
encontradas nas jantes.

WHEEL CLEANER PREMIUM Ready For Use
Pronto a usar  - 750ml
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Referência artigo Espuma Perfume Dosagem pH Acondicionamentos

B30 Boost Cleaner g c c c 1 - 5 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

B31 Boost Cleaner Red Perfumed g c g c 1 - 5 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

B32 Boost Cleaner Green Concentrate g g c c 0,5 - 3 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

B33 Boost Cleaner Extra g g c c 0,5 - 3 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

W1 Car Shampoo Manual g c g c 0,5 - 1,5 % Neutro 5l - 25l - 200l 

W2 Wash & Wax g c g c 1 - 2 % Ligeiramente ácido 5l - 25l - 200l 

W3 Wash & Dry g c c c 0,5 - 1,5 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg 

W4 Decopolymere g c g c 10 - 20 % Alcalino 27kg - 220kg 

W5 Grease Remover c c c c puro N/A 5l - 25l - 210l

W6 Anti Insect g c g c 15 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

W7 General Cleaner g c g c 10 - 20 % Alcalino 5l - 25l - 200l 

W7RFU General Cleaner Ready For Use g c g c puro Alcalino 750ml

W9 Tar Remover c c c c puro N/A 5l - 210l

W10 Multi Solv c c c c puro N/A 5l - 210l

W17 Caravaning Cleaner g c g c 1 - 10 % Ligeiramente alcalino 1l - 5l - 25l - 200l 

W18 Anti Insect Green g c c c 15 % Alcalino 5l - 10l -27kg - 220kg 

W19 Auto Dry c c c c +/- 1,4% Ácido 5l - 25l - 200l 

W20 Anti Insect Exel g c c c 15% Alcalino 5l - 27kg - 220kg 

W20RFU Anti Insect Exel Ready For Use g c c c puro Alcalino 750ml

W21 Heavy Duty Tar Remover c c c c puro N/A 750ml - 5l - 210l

W22 Anti Insect Foam g g g c 15 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg 

W23 Prewash Exel g g g c 1 - 2 % Alcalino 5l - 27kg - 220kg 

W24 Multi Soft Cleaner g c g c 1 -10 % Ligeiramente alcalino 5l - 25l - 200l 

W25 Deoxidizer g c g g puro Neutro 5l - 27kg - 220kg 

W26 Auto Dry Concentrated c c c c 0,2 - 5 % Neutro 10l

M1 Motor Cleaner g c c c 20% Alcalino 5l - 27kg - 220kg

Respeitar as medidas de segurança habituais para a utilização de produtos químicos: uso de luvas, óculos e vestuário de proteção 
individual adequados.

Na página 21, encontrará os acessórios recomendados para a aplicação dos produtos apresentados 
nas diferentes secções.

EXTERIOR
Pré-lavagem - Lavagem

CARROÇARIA
PRÉ-LAVAGEM

ATENÇÃO!
Lavar o veículo ao abrigo da luz do sol. Não aplicar sobre superfícies quentes. Em condições de calor intenso, proceder à humidificação da 
carroçaria. Nunca deixar secar o produto sobre a carroçaria. Em todos os casos, enxaguar com água limpa. Antes de qualquer aplicação, 
testar primeiro sobre uma superfície não visível. Não aplicar sobre metais ligeiros como o alumínio.

Ácido Ligeiramente ácido Ligeiramente alcalino AlcalinoNeutro

0 e 3 3 e 6 6 e 8 8 e 11 11 e 14



BOOST CLEANER RED 
PERFUMEDB31

BOOST CLEANER GREEN 
CONCENTRATEB32

BOOST CLEANER EXTRAB33

BOOST CLEANERB30

SUPER
DEGREASING
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HIGH
Concentrated

HIGH
Concentrated

BOOST CLEANER RED PERFUMED é um produto de 
pré-lavagem super-potente, perfumado e concentrado 
concebido para todo tipo de veículos: carros-camiões-
furgões-autocarros. Apto para utilização a baixa e a alta 
pressão durante a pré-lavagem. Idealmente concebido 
para uma utilização com os nossos acessórios HP Foam 
System A/K (ref 60211/60212).

BOOST CLEANER GREEN CONCENTRATE é um produto 
muito concentrado concebido para qualquer tipo de 
veículo: carros-camiões-furgões-autocarros. Apto para 
utilização a baixa e a alta pressão durante a pré-lavagem. 
Idealmente concebido para uma utilização com os nossos 
acessórios HP Foam System A/K (ref 60211/60212).

BOOST CLEANER EXTRA é um produto de pré-lavagem 
super-potente e ultra-concentrado concebido para todo 
tipo de veículos: carros-camiões-furgões-autocarros. 
Específico carroçarias muito sujas. Apto para utilização a 
baixa e a alta pressão durante a pré-lavagem. Idealmente 
concebido para uma utilização com os nossos acessórios 
HP Foam System A/K (ref 60211/60212).

BOOST CLEANER é um produto de pré-lavagem super-
potente e concentrado concebido para todo tipo de 
veículos: carros-camiões-furgões-autocarros. Apto para 
utilização a baixa e a alta pressão durante a pré-lavagem. 
Idealmente concebido para uma utilização com os nossos 
acessórios HP Foam System A/K (ref 60211/60212).

CONSELHOS:
Pré-lavagem a baixa pressão
Dosagem consoante o estado de sujidade do veículo 
(ver ficha técnica).
1 Pulverizar, deixar atuar durante 1 minuto. 2 Esfregar 
com uma escova macia. 3 Enxaguar com água sob 
pressão.
Pré-lavagem espuma
Dosagem consoante o estado de sujidade do veículo 
(ver ficha técnica).
1 Pulverizar sobre carroçarias, jantes com a ajuda dos 
nossos acessórios HP Foam System A/K (ref 60211/ 
60212), deixar atuar durante 1 minuto. 2 Esfregar com 
uma escova macia. 3 Enxaguar com água sob pressão.
Pré-lavagem - lavagem a alta pressão
1 Configurar o sistema de alta pressão (dosagem: 
ver ficha técnica). 2 Esfregar com uma escova macia.  
3 Enxaguar com água sob pressão.

Efetue a diluição conveniente. Nunca exceder a 
dosagem de produto.

CARROÇARIA
PRÉ-LAVAGEM

1. PULVERIZAR

2. TEMPO DE ATUAÇÃO

3. ENXAGUADURA HP

MULTI-USOS
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GENERAL CLEANER

W20RFU

W7

10

1

ANTI INSECTW6
2 3

W7RFU

Antimosquitos ecológico formulado à base de tensioativos 
de origem vegetal. A fórmula deste novo produto permite 
evitar qualquer risco de alteração dos adornos frágeis 
dos veículos, tais como frisos de alumínio ou cromados, 
grelhas do motor, plásticos. 

Produto de limpeza alcalino muito espumante para 
descolar os insetos de todo o tipo de veículos: carros, 
camiões, comboios, autocarros, etc. Concebido para ser 
utilizado com diferentes sistemas de aplicação: túneis e 
pórticos de lavagem no arco de espuma, pré-lavagem 
com canhão de espuma ou pulverizador. O ANTI INSECT 
FOAM é um produto alcalino especialmente formulado 
para remover de uma maneira simples e eficaz os insetos 
que se encontram sobre os veículos. Possui um efeito 
espumante muito bom. 

O PREWASH EXEL é um novo conceito de lavagem de 
veículos com efeito detergente, reforçado pela sinergia 
de complexantes e dispersantes de nova geração. 

O ANTI INSECT é um produto alcalino especialmente 
formulado para remover de uma maneira simples e eficaz 
os insetos que se encontram sobre os veículos.

EXTERIOR

ANTI-INSETOS

MULTI-USOS

A sinergia dos complexantes e dispersantes de nova 
geração melhora claramente a remoção dos insetos 
depositados sobre o pára-brisas e a carroçaria. Limpa 
muito facilmente, sem risco de alterar a pintura, os 
acessórios de veículos tais como varas, tampões de rodas, 
grelhas, retrovisores, pára-brisas.

ANTI INSECT EXEL Ready For Use
Pronto a usar  - 750ml

CARROÇARIA PRÉ-LAVAGEM

Antes 
do W18

Após 
o W18

GENERAL CLEANER é um produto de limpeza 
multifunções para o interior e exterior dos veículos.

GENERAL CLEANER Ready For Use
Pronto a usar  - 750ml



MULTI SOLVW10 TAR REMOVERW9

HEAVY DUTY TAR REMOVERW21

11

DECOPOLYMEREW4

GREASE REMOVERW5

MOTOR CLEANERM1

DEOXIDIZERW25

O TAR REMOVER é formulado para dissolver as manchas 
de alcatrão e gordura (mesmo as muito antigas) em 
qualquer tipo de carroçaria. Os seus componentes ativos 
específicos cuidam de tintas envernizadas ou plásticos e 
limpam-nos sem os danificar. 

DESENGORDURANTE - REMOVEDOR DE ALCATRÃO - REMOVEDOR DE PARAFINA - DESOXIDANTE

SOLVENTES

MULTI SOLV é formulado para dissolver as manchas 
de gordura, cola e resina (mesmo as muito antigas) em 
qualquer tipo de carroçaria. Os seus componentes ativos 
específicos cuidam de tintas envernizadas ou plásticos e 
limpam-nos sem os danificar.

HEAVY DUTY TAR REMOVER é um produto à base 
de solventes com um forte poder desengordurante 
perfeitamente indicado para dissolver as manchas de 
alcatrão e de gordura (mesmo muito antigas) de qualquer 
tipo de carroçaria. Tem a enorme vantagem de ser 
totalmente emulsionável com água, o que o torna muito 
fácil de enxaguar.  

O DECOPOLYMERE é um produto especificamente 
concebido para remover de uma forma simples e eficaz 
as películas de copolímeros colocadas sobre os veículos 
novos para os proteger.

Ao respeitar a dosagem normativo, o VDA, MOTOR 
CLEANER não altera as peças frágeis do motor tais como 
os alumínios, os plásticos, os conectores.

DEOXIDIZER é um produto de tratamento neutro pronto 
a ser usado especialmente concebido para remover 
de forma eficaz e segura as partículas metálicas que se 
incrustam nas carroçarias e aceleram a sua corrosão. 
Essas partículas metálicas vêm essencialmente das 
poeiras de travagem projetadas por outros veículos 
na estrada, mas também da poluição atmosférica.  
Ao reagirem com a água da chuva ou com a humidade 
do ar, essas partículas oxidam-se e danificam a tinta, o 
que provoca a aceleração da corrosão da carroçaria.  
DEOXIDIZER elimina essas partículas metálicas 
incrustadas. A sua carroçaria recuperará um toque suave, 
um brilho de aspeto de carro novo e o processo de 
corrosão será fortemente desacelerado.

O GREASE REMOVER é um desengordurante à base de 
solvente para óleos, gorduras, gasóleo, óleo combustível, 
alcatrão, lamas.



AUTODRYW19 AUTO DRY CONCENTRATEDW26

CARAVANING CLEANERW17CAR SHAMPOO MANUALW1

WASH & WAXW2
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WASH & DRYW3

MULTI SOFT CLEANERW24
O MULTI SOFT CLEANER é um produto de limpeza 
universal ligeiramente alcalino especificamente 
concebido para uma limpeza eficaz de todas as superfícies 
(carroçarias, rodas, motor, metais, plásticos, borracha, 
pára-brisas…) que se encontram em diferentes tipos de 
veículos tais como carros, camiões, furgões, autocarros, 
aviões, comboios, elétricos, motos, bicicletas, barcos.

EXTERIOR CARROÇARIA LAVAGEM

O WASH & WAX reúne o desempenho de um champô 
e de uma cera de muito alta qualidade. Graças aos seus 
tensioativos e solventes rigorosamente escolhidos, elimina 
todas as sujidades provenientes da estrada, mesmo as 
mais rebeldes: gorduras, insetos e óleos. Os seus agentes 
hidrofóbicos conferem-lhe um efeito repelente de água 
que permite uma remoção muito rápida do produto ao 
enxaguar. É por isso que o WASH & WAX deixa a carroçaria 
muito brilhante ao enxaguar.

O CAR SHAMPOO MANUAL é um champô suave e muito 
concentrado para a lavagem manual dos veículos.

CARAVANING CLEANER é um produto de limpeza 
universal para caravanas, autocaravanas, carrinhas, casas 
móveis (“mobil-homes”), reboques para cavalos.

WASH & DRY é um champô ativo com secagem 
automática formulado e concebido para facilitar a limpeza 
da carroçaria. Durante o enxaguamento, a remoção 
homogénea da água permite uma secagem uniforme sem 
manchas para um resultado brilhante na carroçaria.

Fórmula especialmente concebida para evitar a secagem 
à mão dos veículos após a lavagem, o que permite 
um ganho de tempo e de mão de obra. Aquando do 
enxaguamento, a remoção homogénea da água permite 
uma secagem uniforme sem marcas para um resultado 
brilhante na carroçaria. Produto concentrado, pelo 
que muito económico. Mais fácil de manipular já que é 
disponibilizado em pequenos volumes.

Fórmula especialmente concebida para evitar a secagem 
à mão dos veículos após a lavagem, o que permite um 
ganho de tempo e de mão de obra.
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EXTERIOR
Polish - Proteção

CARROÇARIA

Referência artigo Perfume Dosagem Acondicionamentos

P6 Soft Touch Spray g g puro 5l - 25l - 200l

P7 Abrasive Paste c c puro 1l

P8 Hard Cut Polish* g c puro 1l

P9 Medium Cut Polish* g c puro 1l

P10 Fine Cut Polish* g c puro 1l

P11 Polish 3 IN 1* g c puro 1l

P12 Polish Control Spray c c puro Spray  500ml

F1 Crystal Wax* g c puro 750ml - 1l

F2 Finish Touch g c puro 750ml - 5l - 200l

F4 Plastic Cleaner Gel g c puro 1l

F5 Plastic Cleaner Liquid c c puro 750ml - 5l

F6 Rim Wax g c puro 1l

Respeitar as medidas de segurança habituais para a utilização de produtos químicos: uso de luvas, óculos e vestuário 
de proteção individual adequados.

Os abrasivos PolygradTM são abrasivos de nova geração que permitem otimizar o polimento e o brilho em todo o tipo 
de carroçarias ao mesmo tempo que evitam pequenos riscos, arranhaduras, arranhões e auréolas.
Este abrasivo está composto por microcristais cuja particular e revolucionária estrutura permite obter resultados 
excecionais.
Consoante o tamanho dos microcristais, é possível obter diferentes níveis de polimento e de brilho. Aquando da 
aplicação do polish, os microcristais dividem-se em partículas de um tamanho mais pequeno. Isso permite obter 
um bom polimento ao início de aplicações e, depois, proporcionar brilho no final da aplicação. Esta propriedade é 
particularmente interessante para as carroçarias frágeis uma vez que permite obter uma superfície lisa e brilhante sem 
arranhaduras.

* Produtos de tipo Polish que contêm abrasivos PolygradTM.

ATENÇÃO!
Nunca aplicar o produto sob a luz direta do sol.

Na página 21, encontrará os acessórios recomendados para a aplicação dos produtos apresentados 
nas diferentes secções.



FINE CUT POLISHP10
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HARD CUT POLISH

MEDIUM CUT POLISH

FINE CUT POLISH

P8

P9

P10

100

100

100

HARD CUT POLISHP8

MEDIUM CUT POLISHP9

ABRASIVE PASTEP7

Desenvolvido para reavivar pinturas ligeiramente 
embaciadas. Confere um alto nível de brilho. Polish de 
nova geração concebido à base de microcristais abrasivos 
Polygrad™.

O seu alto poder de polimento torna este produto ideal 
para os trabalhos pesados. Permite eliminar rapidamente 
riscos de polimento e polir pinturas muito baças. Polish de 
nova geração concebido à base de microcristais abrasivos 
Polygrad™.

Produto com nova conceção, adaptado ao polimento de 
todo o tipo de verniz, da pintura de carroçarias, antigas ou 
atuais. A sua fórmula rica em matérias-primas de elevada 
qualidade, o seu elevado poder de abrasão assim como a 
sua textura cremosa permitem obter um resultado claro e 
com suavidade.

IMPORTANTE!
Adapte a dureza da sua esponja ao índice de 
abrasividade do polish utilizado. Na página 
21, encontrará os acessórios recomendados 
para a aplicação dos polish.

Polish de acabamento por excelência.  Confere um brilho 
espelhado sem halos e protege a carroçaria. Solução ideal 
para a manutenção das pinturas novas ou em excelente 
estado. Pode também ser utilizado após a aplicação do 
P8 HARD CUT POLISH e/ou P9 MEDIUM CUT POLISH 
em carroçarias mais antigas ou mais marcadas. Polish de 
nova geração concebido à base de microcristais abrasivos 
Polygrad™.

Índices de abrasividade, de brilho e de proteção.

Abrasividade

Proteção
Brilho

Abrasividade
Brilho

Abrasividade
Brilho



16

Polish - Proteção
EXTERIOR CARROÇARIA



FINISH TOUCHF2

PLASTIC CLEANER GELF4

CRYSTAL WAXF1

POLISH CONTROL SPRAYP12

S0FT TOUCH SPRAYP6

POLISH 3 IN 1P11

PLASTIC CLEANER LIQUIDF5

RIM WAXF6
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Renovador dos elementos plásticos exteriores do veículo, 
o PLASTIC CLEANER GEL limpa, protege e devolve o 
caráter de origem aos para-choques, frisos e retrovisores 
plásticos. Económica, a sua nova fórmula com uma 
excelente cobertura espalha-se facilmente. Alta resistência 
à água e à sujidade.

Cera de nova geração concebida à base de microcristais 
abrasivos PolygradTM. Rápida e de fácil utilização, a 
CRYSTAL WAX é a aliada da limpeza e do brilho para 
os veículos mais recentes. Ligeiramente abrasiva, puxa 
o lustro da carroçaria, confere um brilho espelhado sem 
auréolas e cria uma verdadeira película protetora contra 
as sujidades da estrada.

O POLISH CONTROL SPRAY permite controlar os 
defeitos na pintura e vernizes tais como: pequenos riscos, 
derramamentos, poeiras integradas etc. É utilizado antes 
e após a etapa de correção por polimento com os nosso 
produtos P8 HARD CUT POLISH ou P9 MEDIUM CUT 
POLISH. Após a aplicação de POLISH CONTROL SPRAY, 
se o resultado for positivo, recomendamos um produto 
abrilhantador e de proteção tal como o P10 FINE CUT 
POLISH.

O POLISH 3 IN 1 é um polish de nova geração concebido 
à base de microcristais abrasivos Polygrad™. Graças à sua 
fórmula especial e inovadora, o POLISH 3 IN 1 reúne as 
propriedades de um verdadeiro polish universal capaz de 
limpar, polir e deixar a brilhar todo o tipo de carroçarias 
numa única etapa.

O RIM WAX é um gel de proteção a aplicar nas jantes 
limpas. Confere um brilho profundo e uma proteção 
de longa duração. Repele a água e desacelera o 
reaparecimento da sujidade. Para todos os tipos de 
jantes: alumínio, aço, cromadas.

Antes
 do F4

Após 
o F4

FINISH TOUCH é uma cera multifunções que permite 
limpar muito rapidamente limpar e, ao mesmo tempo, 
deixar a brilhar todo o tipo de carroçarias. Remove 
depósitos de calcário deixados pela água dura.

O PLASTIC CLEANER LIQUID é um produto de limpeza 
dos elementos plásticos exteriores do veículo (pára-
brisas, varetas...). Assegura a renovação destes elementos 
e devolve o seu aspeto brilhante de origem durante vários 
meses.

SOFT TOUCH SPRAY é um lubrificante desenvolvido 
para descontaminar a carroçaria por abrasão. O seu poder 
deslizante reduz o risco de arranhões e permite assim uma 
carroçaria perfeitamente lisa. A enxaguar com água limpa.
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INTERIOR

Referência artigo Espuma Perfume Dosagem pH Acondicionamentos

C1 Cockpit Brilliant c c g c puro Neutro 750ml - 5l - 25l

C3 Cockpit Cream c c g c puro Neutro 750ml - 5l

C4 Cockpit Clean High Tech c c g c puro Ligeiramente alcalino 750ml - 5l - 25l

C5 Cockpit Cleaner silicone free c c g g puro Ligeiramente ácido 750ml - 5l

i1 Textil Cleaner g c g g 10 - 15 % Neutro  5l - 25l

i1RFU Textil Cleaner Ready For Use g c g g puro Neutro 750ml

i2 Interior Cleaner c c g g 2 - 10 % Neutro  5l - 25l

i2RFU Interior Cleaner Ready For Use c c g g puro Neutro 750ml

i3 Textil Protection c c c c puro Ligeiramente ácido 750ml

i4 Leather Cleaner c c g c puro Ligeiramente alcalino 1l

i5 Leather Cream c c g c puro Neutro 1l

S3 Glass Clean g c c c 6 - 10 % Alcalino  5l - 25l - 200l

S3RFU Glass Clean Ready For Use g c c c puro Ligeiramente alcalino 750ml

S11 Glass Clean Foam g g c c puro Ligeiramente alcalino Spray  500ml

HAF1 Odor Remover Perfume Chá verde c c g g puro Neutro 750ml - 5l

HAF2 Odor Remover Perfume Sunrise c c g g puro Neutro 750ml

Respeitar as medidas de segurança habituais para a utilização de produtos químicos: uso de luvas, óculos e vestuário 
de proteção individual adequados.

Limpeza - Proteção

PLÁSTICOS 
TÊXTEIS - PELES
SUPERFÍCIES DE VIDRO

AMBIENTE

ATENÇÃO!
Nunca aplicar o produto sob a luz direta do sol.

Na página 21, encontrará os acessórios recomendados para a aplicação dos produtos apresentados 
nas diferentes secções.

Ácido Ligeiramente ácido Ligeiramente alcalino AlcalinoNeutro

0 e 3 3 e 6 6 e 8 8 e 11 11 e 14



COCKPIT CLEAN HIGH TECHC4

COCKPIT CLEANER silicone freeC5

COCKPIT BRILLIANTC1

COCKPIT CREAMC3
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INTERIOR PLÁSTICOS

A COCKPIT CLEAN HIGH TECH é uma emulsão aquosa 
que limpa e devolve ao tablier o aspeto original bem como 
às superfícies plásticas, metálicas, de madeira, superfícies 
lacadas e aos rebordos das portas dos veículos.

COCKPIT CLEANER silicone free é um produto de limpeza 
concebido especialmente para a manutenção dos tabliês 
dos veículos. Limpa e confere um aspeto acetinado a 
todos os plásticos e frisos de porta dos carros.

Leite específico concebido para a manutenção das 
superfícies interiores em pele, plástico, alumínio, metal, 
madeira preciosa e lacada (tablier, painéis de porta, 
molduras de porta).

Restaura a aparência original dos plásticos interiores 
e das molduras das portas dos veículos. De utilização 
rápida, limpa os plásticos e torna o seu aspeto sedoso 
e acetinado. Não deixa uma película gordurosa. Aroma 
agradável.

Dica:
Para evitar deslizes, não aplicar o produto sobre o 
volante e sobre pedais.

Limpeza - Proteção 

Com a ajuda do nosso pulverizador Tornador 
(ref.60217), pode limpar mais facilmente as grelhas de 
ventilação.



TEXTIL CLEANERi1

INTERIOR CLEANERi2

TEXTIL PROTECTIONi3

LEATHER CLEANERi4

LEATHER CREAMi5

i1RFU

i2RFU
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INTERIOR TÊXTEIS - PELES

Produto de limpeza tira-nódoas antiestático ecológico 
para as superfícies têxteis dos interiores dos veículos.

INTERIOR CLEANER é um agente de limpeza universal 
muito perfumado (chá verde) para interior de veículos.

Impermeabiliza e protege da água, das sujidades e das 
gorduras evitando assim as manchas acidentais sobre 
todos os têxteis interiores e exteriores. Trata as fibras em 
profundidade e impede a penetração das sujidades: água, 
café, chá, refrigerantes, sangue, fruta, ketchup, óleos, 
gorduras, etc. Forma uma proteção totalmente invisível e 
cria um efeito repelente nos líquidos, permitindo remover 
com uma esponja as manchas acidentais antes que elas 
penetrem no suporte.

Detergente, tira-nódoas especialmente concebido para 
restaurar e limpar o couro em profundidade. Fácil de 
utilizar. Não mancha. Apropriado para todos os couros. 
Após a limpeza, tornar a tratar o couro com o i5 LEATHER 
CREAM.

O LEATHER CREAM é um creme concebido para nutrir 
e restaurar a flexibilidade ao couro após a limpeza e 
remoção de manchas utilizando o i4 LEATHER CLEANER. 
Apropriado para todos os couros. Não mancha.

IMPORTANTE!
Antes de qualquer aplicação, testar primeiro 
sobre uma superfície não visível

Limpeza - Proteção

TEXTIL CLEANER Ready For Use
Pronto a usar  - 750ml

INTERIOR CLEANER Ready For Use
Pronto a usar  - 750ml



GLASS CLEAN GLASS CLEAN FOAMS11S3

S3RFU

ODOR REMOVER

HAF1 HAF2
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Methanol Methanol

INTERIOR

INTERIOR

SUPERFÍCIES DE VIDRO

AMBIENTE

O GLASS CLEAN é um produto de limpeza de vidros 
muito económico. Permite limpar com um trapo sem 
enxaguadura, já que não deixa vestígios. 

GLASS CLEAN FOAM é uma espuma de limpeza 
ultrarrápida para para-brisas, vidros e acrílico. 

Limpeza - Proteção

O ODOR REMOVER é um produto especificamente desenvolvido 
para absorver os maus odores que podem encontrar-se nas 
viaturas (tabaco, alimentos, cão, excrementos, etc.).

Perfume Chá verde Perfume Sunrise

GLASS CLEAN Ready For Use
Pronto a usar  - 750ml

Limpeza - Proteção
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Methanol

SUMMER ECOLOGICS7

Methanol

WINTER ECOLOGIC -20°CS6

Methanol
Methanol

ALL SEASONS WINDSCREEN -20°C WINTER CONCENTRATE -70°C

MethanolMethanol

Methanol

S5

WINTER READY FOR USE -30°C

SUMMER WINDSCREENS2

SUMMER ANTI INSECT

S9

S4 S8

O SUMMER WINDSCREEN é uma solução lava pára-brisas 
verão pronto a ser utilizada.

O SUMMER ECOLOGIC é uma solução lava pára-brisas 
verão pronto a ser utilizada à base de tensioativos de 
origem vegetal.

O WINTER READY FOR USE -30°C é uma solução lava 
pára-brisas inverno pronto a ser utilizada.

O WINTER CONCENTRATE -70°C é uma solução limpa 
pára-brisas inverno concentrado. Produto económico já 
que pode ser utilizado com diferentes diluições consoante 
o grau de proteção desejado.

O SUMMER ANTI INSECT é uma solução lava pára-brisas 
verão pronto a ser utilizada para remover os insetos 
depositados sobre os pára-brisas.

O ALL SEASONS WINDSCREEN -20°C é uma solução 
limpa pára-brisas pronto a ser utilizada tanto no verão 
como no inverno.

O WINTER ECOLOGIC -20°C é uma solução lava pára-
brisas inverno pronto a ser utilizada à base de tensioativos 
de origem vegetal. Não deixe gelar até aos -20°C.

Dica:
Após a limpeza integral do veículo, lembre-se de tornar a adaptar o nível do líquido do limpa-pára-brisas. Adapte o 
seu limpa-pára-brisas às condições do momento.
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60013 
PREWASH SPRAY SYSTEM  1

50054-10C
SPRAYER 10 L
50054-10F
FOAMER 10 L

 1

60400 
ACID SPRAY SYSTEM  1

50053  
SOLVENT PRESSURE 
SPRAYER 
1,25 L

 1

60002 
DOSING SET AUTO-DRY  1

FLACON 035
ACID SPRAYER & 
BOTTLE 
1 L

 1

60211
HP FOAM SYSTEM A
60212
HP FOAM SYSTEM K

 1

FLACON022 
ALKALINE SPRAYER & 
BOTTLE 
1L

 1

60300  
FOAM GUN 24L
60301 
FOAM GUN 50L

 1

60006 
FOAM GUN 
2,8 L  1

60118  
DOSING PUMP 16 L
60121  
DOSING PUMP  4 L

 1

61016 
JET FOAMER 
1,5 L  1

297352Q
TELESCOPIC HANDLE WITH 
WATER CHANNEL
297552
TELESCOPIC ALUMINIUM 
HANDLE 
293752
ALUMINIUM HANDLE

 1

60217
TORNADOR GUN
working pressure: 
6 - 8 bar

 1

475552
WASHING BRUSH  1

 A1 
MULTI-USE
MICROFIBRE 
40X40 cm

 10

707952
WATER SCRAPER 
WIPE & SHINE

 1

 A2
MULTI-USE
MICROFIBRE 
50X70 cm

 10

522752
HANDWASHING BRUSH - C  1

A1001 
2 HARD BLUE 
POLISHING PADS
150 x 25 mm

 2

522252
HANDWASHING BRUSH - L  1

A1002 
2 MEDIUM RED 
POLISHING PADS
150 x 25 mm

 2

545252 
RIM CLEANER 
SOFT WATER CHANNEL

 1

A1003 
2 FINE BLACK 
POLISHING PADS
150 x 25 mm

 2

pacs
ACS PRO
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Acessórios Acessórios Referências 
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artigos   Acondicionamentos Acondicionamentos
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