
PRODUTOS PARA LAVA RÁPIDO

Detergente u�lizado para remover 
variadas sujidades da lataria como óleos,

 graxa, gorduras e etc.

Shampoo
Removedores de sujeiras sem a 
necessidade de lavar. Limpa, dá  

brilho e protege sem riscar.

Lavagem a Seco
Pre�nhos são recomendados para limpar,

dar brilho e proteção aos pneus, 
para-choques emborrachados e etc.

Pre�nho

Ver Produtos Ver Produtos Ver Produtos

Desengraxante para remover de forma 
rápida sujeiras de graxas, óleos, gorduras e 
etc... Recomendado para motores e chassis.

Solupan

Ver Produtos

Desenvolvido para subs�tuir
o Diesel nas caixas de roda,  

dando brilho e proteção.

Prot Brilho

Ver Produtos

Cera automo�va protege o automóvel  
contra raios UV e produz um resultado

rico de alto brilho.

Cera Automo�va

Ver Produtos

Remove de forma eficiente 
poeiras e sujeiras da super�cie.

Pano Microfibra

Ver Produtos

Shampoozeira, lavadora de 
pressão, extratora, aspirador, luvas,

calibrador de pneus e etc.

Equipamentos

Ver Produtos

Cristalizante e Limpa Vidro, limpa
e cria camada de proteção

reduzindo a aderência de sujeiras.

Cristalizante e Limpa Vidro

Ver Produtos

Desincrustrante para limpeza e remoção 
de resíduos de terra de chassis, motores, 

carrocerias de madeira ou alumínio.

Limpa Baú

Ver Produtos

Limpeza a seco e revitalizante de 
couro de automóveis e painéis de 

plás�cos. Limpa, revitaliza e hidrata.

Limpa Couro

Ver Produtos

U�lizado para conservar plás�co e
 borracha sem manchar ou danificar, 

com secagem rápida.

Silicone Líquido e Gel

Ver Produtos

Cheirinho é usado para deixar o carro 
perfumado. Já o neutralizador de odor

é responsável por neutralizar o mau cheiro.

Ver Produtos

Elimina risco superficiais,
contaminação e outros defeitos na 
pintura.  Limpa e da brilho intenso.

Polimento Automo�vo 

Ver Produtos

Limpeza e higienização automo�va, 
remove manchas e sujeiras deixando
o estofado com um aspecto de novo. 

Ver Produtos

Cheirinho e Neutralizadores Limpeza de Banco
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