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p3-6

jantes 
rodas





1.1

1.2

wheel cleaner 
alkaline

wheel cleaner 
acid

500ml

500ml

5

Graças à sinergia entre os seus diferentes componentes, o 
WHEEL CLEANER ALKALINE quebra o elo entre a sujidade 
e a superfície a limpar, o que melhora consideravelmente o 
seu poder de limpeza.

sem ácido. fórmula reforçada.  
perfume cereja. 

Produto muito humedecedor, desincrustante e desoxidante. 
Muito eficaz para eliminar muito rapidamente poeiras de 
travões e todo o tipo de sujidade que pode ser encontrada 
nas jantes.

fórmula ácida. especial  
jantes muito sujas.



6

1.3 wheel cleaner 
neutral

500ml

pH neutro. muda de cor, o que permite 
visualizar a sua ação.

Produto desincrustante, desoxidante, muito humedecedor. 
Elimina muito rapidamente poeiras de travões e óxidos. 
Com pH neutro, aplica-se sobre todo o tipo de jantes, 
mesmo as muito frágeis, tais como jantes em alumínio 
bruto e jantes cromadas. Sem ácido nem alcalino, não é 
corrosivo para a pele e olhos. Quando entra em contacto 
com a jante fica cor de rosa, o que indica que a ação de 
limpeza está terminada.
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carroçaria





2.2

2.1 anti-insect

pre-wash 
spray 

500ml

500ml

9

Elimina muito rapidamente os insetos 
colados ao para-brisas e à carroçaria. 
Facilmente biodegradável.

Elimina muito rapidamente insetos, 
gorduras e película estática da superfície 
dos veículos. Utiliza-se antes do champô 
sobre carroçarias muito sujas.

dissolvente insetos.

produto de pré-lavagem. 



2.3

2.4

multi cleaner 
solvent

hp car shampoo

250ml

1L

10

Inteiramente concebido para dissolver as 
manchas de alcatrão, resina, cola e graxa 
(mesmo as mais antigas) em todas as 
carroçarias. Os seus componentes ativos 
específicos respeitam tintas envernizadas ou 
plásticos habitualmente usados e limpam-
nos sem os danificar. À base de solventes 
não perigosos para o utilizador e para o 
ambiente.

Champô para lavagem de veículos com 
aparelhos de alta pressão.

remove manchas de alcatrão, 
resina, cola, graxa. 

champô especial alta pressão. 
muito concentrado.  

perfume cereja.



2.5

2.6

car shampoo

wash&wax

1L

1L

11

pH NEUTRAL

Champô automóvel para lavagem à mão. Espuma intensa. 
Bom poder desengordurante.
Também pode ser utilizado com arejador. Adequado para 
limpar as carroçarias protegidas.

Graças à sua fórmula híbrida, lava e encera as carroçarias.

base vegetal. muito concentrado. 
aroma framboesa. 

combinação champô e cera especial 
para automóveis. alta proteção.  

aroma tutti frutti. 



2.7 soft touch 
spray

400ml

12

for claying

Produto desenvolvido especificamente 
para realizar uma esfoliação sem riscos na 
carroçaria. O seu poder deslizante reduz 
o risco de arranhões e permite assim uma 
carroçaria perfeitamente lisa.

solução lubrificante para 
auxílio à esfoliação. 
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lustro





3.1 3.2polish 
3in1 

hard cut 
polish 

250ml 250ml

15

Graças à sua fórmula especial e inovadora, 
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 seu alto poder de polimento torna este 
produto ideal para os trabalhos pesados. 
Permite eliminar rapidamente riscos de 
lixamento e polir pinturas muito baças.

alto poder lustroso, alto 
brilho e alta proteção.  

sem silicones.

polish duro renovador 
especial carroçarias muito 

baças. sem silicones.

Polish de nova geração concebido 
à base de microcristais abrasivos 

Polygrad™



3.3 3.4medium 
cut polish 

fine cut 
polish 

250ml 250ml

16

Desenvolvido para reavivar pinturas 
ligeiramente embaciadas. Confere um alto 
nível de brilho.

FINE CUT POLISH é o polish de 
acabamento por excelência. Confere um 
brilho espelhado sem auréolas e protege 
a carroçaria. FINE CUT POLISH é a solução 
ideal para a manutenção das pinturas 
novas ou em excelente estado. 

polish médio renovador 
carroçarias baças.  

sem silicones.

polish fino alto brilho  
alta proteção.
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3.5 crystal wax

400ml

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.

cera de lustro ultrarrápida. 
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acabamento 
proteção 
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4.2 brilliant tire

400ml

4.1 chrome polish

250ml

Renova e devolve aos pneus o aspeto 
negro e brilhante dos pneus novos. De fácil 
utilização, não fende com o uso e adapta-
se perfeitamente à textura do pneu.

confere um brilho máximo aos 
flancos dos pneus. 

Polish de nova geração concebido à base 
de microcristais abrasivos Polygrad™. 
Desenvolvido para limpar todos os 
elementos cromados, de alumínio ou inox 
(para-choques, jantes, grelhas, guias, etc.). 
De fácil utilização, elimina a sujidade e a 
corrosão para devolver a aparência de 
novo. 

renovador de cromados, 
alumínio e inox. sem silicones. 



4.3 rim wax

250ml

22

4.4 plastic 
cleaner gel 

250ml

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.

cera de proteção para 
jantes. 

Renovador dos elementos plásticos 
exteriores do veículo; 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.

gel renovador plásticos 
exteriores. 



quick shine

400ml

23

4.5

23

Cera multifunções que permite limpar muito rapidamente e 
deixar a brilhar todo o tipo de carroçarias. Remove depósitos 
de calcário deixados pela água dura.

cera de brilho e de proteção ultrarrápida.
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cera de brilho e de proteção ultrarrápida.
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cockpit





5.1

5.2

cockpit cleaner 

cockpit cleaner 

400ml

400ml

27

matt effect

gloss effect

Limpeza acetinada para tabliês e elementos de plástico 
interiores dos automóveis. Sem silicones, devolve o aspeto 
de origem do plástico.

limpeza do tabliê, sem silicones. aroma 
baunilha. 

Produto de limpeza concebido especialmente para a 
manutenção dos tabliês dos veículos. Limpa e confere um 
aspeto brilhante a todos os plásticos e frisos de porta.

limpeza do tabliê. aroma baunilha.  



5.3 cockpit 
cream

250ml

28

Limpa e restaura a aparência original dos 
plásticos e das molduras das portas dos 
veículos. De utilização rápida, limpa os 
plásticos e restaura a sua aparência sedosa 
e acetinada, emitindo uma leve fragrância. 
Não deixa uma película gordurosa.

creme de limpeza e 
brilhante para painel 

de instrumentos. aroma 
pêssego. 

original aspect
 effect
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têxteis 
couro



6.1 universal interior 
cleaner 

500ml

6.2 textile cleaner 

500ml

30

Limpeza específica concebida para a manutenção geral 
dos habitáculos dos veículos. Polivalente, restaura o aspeto 
de novo de todas as superfícies plásticas suaves, duras, 
pintadas ou não, superfícies têxteis e alcatifas.

limpeza interior: plásticos, têxteis, 
pintura. aroma chá verde.

Limpeza tira-nódoas para as superfícies têxteis dos 
interiores dos veículos. Atua em profundidade sobre as 
fibras e desincrusta a sujidade e as manchas dos assentos, 
dos painéis das portas ou mesmo das alcatifas.

limpeza tira-nódoas têxteis. reaviva as 
cores dos têxteis.



6.3 leather cleaner 

250ml

250ml

31

6.4 leather cream

Detergente concebido para limpar o couro em profundidade. 
Apropriado para todos os couros. Não mancha.

produto de limpeza de couro.

Creme concebido para nutrir e restaurar a flexibilidade ao 
couro após a limpeza e remoção de manchas utilizando o 6.3 
LEATHER CLEANER. Apropriado para todos os couros. Não 
mancha.

creme para couro.



32

6.5 leather balm

250ml

Produto de limpeza concebido especialmente 
para a manutenção regular dos assentos 
em pele dos automóveis. Reaviva e hidrata 
conservando simultaneamente o aspeto de 
origem da pele nova.

leite hidratante couro. 
manutenção regular. 
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vidros



7.1

7.2

glass cleaner 

de-icer 

500ml

500ml

34

Produto de limpeza ultra-rápido para para-brisas, vidros 
e acrílico/plexiglas. Remove facilmente sujidades, insetos 
e nicotina para um resultado brilhante. Antiestático. Sem 
silicone.

produto de limpeza de vidros.  

Dissolve a neve e a geada nos vidros e nas carroçarias. 
Pode ser utilizado tanto no exterior como no exterior dos 
vidros. Também para desbloquear as fechaduras de portas 
e cofres.

descongelante. 



150ml

8.1  odor eliminator

35

Produto desenvolvido especificamente para absorver 
nos veículos os maus odores como o tabaco, odor de cão 
molhado, transpiração, etc.

eliminador de odores : corporais, 
tabaco, animais. aroma chá verde. 
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