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TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

setor automóvel
HT300 Silicone de altas temperaturas

HT400 Silicone Sensor safe -  altas temperaturas

TECFLEX 3060 Cola para-brisas - Polímero Híbrido

ANAERÓBICOS Fixa roscas metálicas

BC 530 Limpador de travões

BC 509 Limpeza de carburadores

PW 697 Cera de proteção

DI 142 Spray descongelante

AC 506 Spray para ar condicionado

KF 103 Clima clic

PC 780 Limpeza de plásticos

CW 594 Lavagem de viaturas a seco

TR 400  Reparador de Pneus - Tapa Furos

ST 773 Limpeza de tabliers

WS 169 Spray para jantes

MB 519 Verniz preto mate

FC 106 Spray de enchimento

PR 293 Tinta para-choques e espelhos retrovisores

VS 486 Spray de vaselina

CP389 Massa de cobre

HR 139 Extra Lub - Lubrificante Transparente

PO 496 Desbloqueador

ML 348 Multi Lub - Lubrificante Multi funções 6 em 1

WG171 Massa Branca Lubrificante de Lítio

MS 557 Spray de arranque

PG 118 Spray decapante

AS 450 Spray antiaderente para soldadura

LAVA - MÃOS Fluido - Tipo gel

LAVA - MÃOS Em pasta

WIPES Toalhetes de limpeza

SUPER ADHESIVE Cianoacrilato instantâneo (Blister)

SUPERCOLA Cianoacrilato instantâneo
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HT300
Silicone de altas temperaturas
HT300 é um silicone acético resistente a 
temperaturas compreendidas entre 
-60ºC e 260ºC (+300ºC por curtos perío-
dos de tempo). Fornecido em embala-
gem pressurizada, sem necessidade de 
pistola. Resistente aos óleos, lubrifican-
tes,  anticongelantes, sistemas de 
refrigeração, etc.

Aplicações:
Selagem de juntas sujeitas a condições 
extremas em reatores químicos, diferen-
ciais, caixas de velocidades, motores de 
automóveis, cárteres, ferros a vapor, 
sistemas de aquecimento, fornos indus-
triais, etc.

Embalagem
Cartucho de 200 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1380 unid.

HT400
Silicone Sensor safe -  altas temperaturas
HT400 é um silicone monocomponente “ Sensor Safe” especialmente indicado para aplicações 
sujeitas a altas temperaturas até 200ºC sem risco de danificar os sensores.

Aplicações:
Selagem de juntas de motores de veículos automóveis, cárteres, caixas de velocidades, etc. Indicado 
para selagem de todo o tipo de aplicações sujeitas a altas temperaturas: selagem de sistemas de 
aquecimento e várias aplicações técnicas (equipamentos de aquecimento, fornos, lareiras, etc.).Cola-
gem e vedação de portas de fornos, selagem de fornos industriais.

Embalagem
Cartucho de 200 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1380 unid.
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Adesivo híbrido monocomponente à base de polímeros híbridos destinado à colagem de para-brisas em viaturas ligeiras e 
pesadas, equipamentos agrícolas e de construção, construção naval e aeronáutica.

Excelente aderência, sem necessidade de primário, sobre vidro e metais
Presa rápida
Resistente ao envelhecimento e às variações climáticas
Não escorre
Não corrosivo, não condutivo
Isento de isocianatos reativos.

Aplicações:
Colagem de para-brisas e vidros em viaturas, 
Vidros em estruturas metálicas.
Embalagem
Cartucho de 300 ml
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TECFLEX 3060
Polímero Híbrido - SPUR
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Baixa Resistência

Média viscosidade. A baixa resistência permite a fácil desmontagem de 
uniões roscadas, através da utilização de ferramentas manuais adequadas, 
sem partir ou romper o parafuso. Impede e amortece as vibrações ao 
mesmo tempo que preenche as folgas existentes entre os elementos monta-
dos. Indicado para pequenas uniões, parafusos de pequeno diâmetro e rosca 
fina, parafusos autorroscantes e elementos de fixação.

Média resistência
Adesivo anaeróbico de média resistência e baixa viscosidade. Indicado para 
travar e vedar uniões roscadas onde a eventual desmontagem requer o uso 
de ferramentas manuais. Evita o afrouxamento e vazamento originados pelo 
impacto e vibração. A natureza tixotrópica do produto evita que escorra após a aplicação. Usado habitualmente na monta-
gem de parafusos e porcas.

Alta Resistência
Descrição: Cola  anaeróbica com baixa viscosidade que cura em contacto com metal e pela ausência de ar. Impede o afrou-
xamento de porcas e parafusos provocado pelas vibrações, através do preenchimento dos espaços vazios entre os elemen-
tos de fixação, tornando-se num só corpo. Preenche os espaços vazios, entre os filetes da rosca, moldando-se às rugosida-
des, indicado para fixação/ colagem extrema de parafusos ou outros elementos roscados. Adequado para elementos de 
fixação com diâmetro elevado, onde seja necessária elevada resistência. 

Alta Resistência de
Alta viscosidade
Adesivo anaeróbico para fixação permanente, de alta resistência e alta viscosidade, desenvolvido para trabalhar com uniões 
roscadas de maiores diâmetros e peças com rosca grossa. Resistente às vibrações, vazamentos e corrosão das peças 
montadas. A natureza tixotrópica do produto evita que escorra após a aplicação. 
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ANAERÓBICOS
FIXA ROSCAS METÁLICAS

Embalagem
Frasco 50 ml
Caixa de 24 unid.
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BC 530
Limpador de travões
Spray de limpeza de travões sem acetona. 
Limpeza rápida e profunda de todo o sistema 
de travagem. Remove todos os vestígios de 
lubrificantes endurecidos. Pode ser utilizado 
na limpeza de correntes. Penetra em profun-
didade. Não deixa resíduos. Não corrosivo. 
Não ataca plásticos nem borrachas.

 Limpa e desengordura rapidamente
 Não corrosivo

Embalagem
Aerossol de 500 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

CC 509
Limpeza de Carburadores

Limpa em profundidade o interior e exterior 
de carburadores, válvulas borboleta e 
cavidade de proteção.
Remove todos os vestígios de óleo, gordura 
e combustível. Facilita o deslizamento entre 
peças.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.
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DI 142
Spray descongelante

Descongela rapidamente para-brisas, janelas e fechaduras 
de automóveis.
Aconselhável para aplicação interna e externa.

Garante excelente visibilidade ao longo do Inverno.
Pode ser aplicado em componentes eléctricos e mecânicos.
Previne nova formação de gelo e condensação, embora por 
um curto período de tempo.
Remove gelo em poucos segundos
Alto efeito de limpeza

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.
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Forma uma película impermeável prevenindo 
a formação de ferrugem. Após a secagem, 
forma uma película protetora viscosa. Ideal 
para tratamento prévio e proteção de super-
fícies ou peças metálicas. Aplicações no 
setor automóvel, máquinas industriais e 
agrícolas, utensílios de jardinagem. Forte 
aderência e secagem rápida. Tom acastanha-
do. Resistente à água salgada e a temperatu-
ras elevadas (+100°C).
- Proteção de peças e cavidades
- Impermeável

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

PW 697
Cera de Proteção



Ambientador e desinfetante. 
Refresca e desodoriza o habitáculo do automóvel. 
Desinfeta e desodoriza as saídas de ar e condutas 
de ar condicionado. 
Fácil utilização. 

Modo de uso:
Ligar o ar condicionado no máximo. Fechar os 
vidros da viatura. Colocar a embalagem de CLIMA-
CLIC o mais próximo possível das saídas de ar do 
sistema de ventilação. Para activar a embalagem 
deve pressionar-se o botão que ficará automatica-
mente fixo/bloqueado libertando o conteúdo da 
embalagem ininterruptamente. Abandonar o 
interior do veículo fechando as portas. A embala-
gem esgota-se automaticamente em aproximadamente 2 minutos. Manter o motor da viatura ligado 
durante aproximadamente 10 minutos. Desligar o motor e ventilar correctamente o habitáculo da 
viatura.

Embalagem
Aerossol de 100 ml
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Limpa os sistemas de ar condicionado em 
automóveis, casas, escritórios, oficinas, 
lojas. Desinfeta o equipamento e as condu-
tas.
Remove os odores de fumo, insetos, mofo. 
Nova fórmula de desinfeção que impede ou 
atrasa a proliferação de bactérias ou
fungos. Absorve os odores e elimina os 
micro-organismos indesejáveis. Inclui tubo 
plástico para facilitar a introdução do 
produto.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

AC 235
Spray para Ar Condicionado

KF 103
Clima Clic - Ambientador e desinfetante
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PC 780
Limpeza de Plásticos
Perfume de limão. Limpa e reaviva as 
cores de materiais sintéticos tais como 
tabliers, interiores de portas de automó-
veis, para-choques, etc. Protege eficaz-
mente borrachas, prevenindo o envelheci-
mento e descoloração. Limpa e protege o 
habitáculo de viaturas. Repelente do pó. 
Eficácia duradoura. Forma uma camada 
protetora invisível e anti-estática. Contém 
silicone.
 Reaviva o aspeto dos plásticos e outros 
materiais sintéticos
• Abrilhantador

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

Limpa e dá brilho sem utilização de água. Penetra em profundidade e remove sujidade e poeiras. 
Confere uma película brilhante. Não risca. Não deve ser enxaguado. Indicado para pinturas metaliza-
das. Rápido, eficaz e com efeito brilhante nas carroçarias.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

CW 594
Lavagem de Viaturas a Seco
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TR 400
TAPA FUROS
Spray à base de borracha sintética para 
reparações de emergência em pneus sem 
câmara-de-ar, sem necessidade de substi-
tuir o pneu. Não é necessário desmontar o 
pneu para proceder à reparação. Utilizar 
com temperaturas compreendidas entre 
+5°C e +30°C.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 6 unid.
Palete de 1008 unid.

Spray para limpeza e proteção do tablier de viaturas. Limpa eficazmente sem deixar vestígios de 
gordura. Confere uma proteção brilhante, não gordurosa e atua como repelente de pó. 

PARA USAR EM: tablier , 
interior das portas de 
viaturas, superfícies em 
pele natural ou sintética, 
plásticos, etc. Igualmente 
indicado para tabliers em 
madeira. 

Embalagem
Aerossol de 600 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

ST 773
Limpeza de Tabliers
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WS 169
Spray para Jantes

Pintura cromada de proteção. Protege e 
renova as jantes conferindo-lhes um efeito 
cromado “sport”. Protege os metais contra 
a ferrugem e corrosão. Resistente à proje-
ção de gravilha, salitre e condições climaté-
ricas. Forte aderência sobre metal e superfí-
cies pintadas. 
Penetra em profundidade mesmo nos locais 
mais inacessíveis.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

Protege superfícies metálicas expostas às intempéries. Pode ser usado como pintura decorati-
va mate “sport” para viaturas ou para renovação de superfícies desgastadas. Proteção 
duradoura. Protege contra a corrosão, projeção de gravilha e condições climatéricas.
Excelente aderência sobre metal, madeira, poliéster, betão, superfícies pintadas,etc.. 
Secagem rápida

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

MB 519
Verniz Preto Mate
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PR 293
Tinta Para-Choques e Espelhos Restrovisores

Esmalte 100% acrílico, indicado para pintura de para-choques e 
espelhos retrovisores. Ideal para utilização após a reparação 

do para-choques ou simplesmente para recuperar o aspeto 
da cor original. Renova e reaviva a cor do plástico e 

borracha desgastados pelo sol e condições climatéri-
cas. Elevado poder de cobertura, não escorre. Disponí-
vel em várias cores (consulta prévia recomendada).

Para usar em: Para-choques, retrovisores e frisos de 
automóveis e motos. Indicado também para manu-
tenções de estores, mobiliário de jardim, e outras 
superfícies domésticas em plástico e borracha.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

FS 106
Spray de Enchimento

Spray com capacidade de enchimento para 
preencher ou retificar pequenas irregularida-
des, riscos, amolgadelas e marcas em 
carroçarias de forma rápida e eficaz. Protege 
contra a corrosão, permite a obtenção de 
uma superfície / base regular. Adere 
facilmente à chapa e à generalidade das 
superfícies e proporciona uma cobertura 
homogénea. Nivela e faz a selagem de áreas 
irregulares, compensando eventuais desní-
veis. Assegura uma superfície pouco 
porosa. Ideal para ser utilizado como isolan-
te entre diferentes superfícies e para alisar 
superfícies texturadas. Pulverização fina.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.



VS 486
Spray de Vaselina

Lubrificante fino translúcido. Lubrificação 
duradoura de calhas de estores, portadas, 
rolamentos e outros mecanismos visíveis. 
Indicado para setor automóvel, velocípe-
des, motociclos, ferramentas, uso domésti-
co. Proteção antiaderente. Pouco visível, 
tixotrópico, forte aderência.

Penetra em zonas de difícil acesso
Incolor
Antiaderente

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

CP 389
Massa de Cobre
Elevado teor de cobre. Lubrificante de 
componentes sujeitos a altas temperatu-
ras. Tratamento preventivo para juntas em 
papel ou em cortiça. Proteção contra o 
bloqueamento e corrosão de escapes, 
motores e sistemas de travões. Excelente 
aderência. Efeito duradouro. Resistente a 
altas temperaturas (-30°C a +1100°C).

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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Spray EXTRA lubrificante com rápida capaci-
dade de penetração. Especialmente indicado 
para uma lubrificação duradoura em 
situações sujeitas a cargas elevadas e 
grandes pressões tais como rolamentos, 
correntes de transportadores, trilhos, cabos, 
superfícies deslizantes, engrenagens, etc. 
Lubrifica eficazmente todas as partes expos-
tas a alta pressão, impacto e vibração, 
reduzindo o atrito e o ruído. Elevada aderên-
cia às superfícies. Protege contra a corrosão. 
Resistente à água, água salgada, bases e 
ácidos diluídos. Não contém silicone. Resis-
tente a temperaturas compreendidas entre 
-35ºC e +180ºC.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS
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HS 139 EXTRA LUB
Lubrificante Transparente

Spray lubrificante e inibidor de ferrugem com 
elevado poder desincrustante. Resolve de 
forma rápida os problemas associados à 
produção, manutenção e reparação de 
equipamentos. Penetra profundamente em 
locais de difícil acesso. Evita o reaparecimen-
to da ferrugem nas áreas tratadas. Ideal para 
desatarraxar porcas e parafusos oxidados e 
ligações e uniões corroídas. Lubrifica e 
protege contra a corrosão.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

PO 496
Desbloqueador MoS2



6 1em

Desbloqueia: A ação super 
penetrante de ML348 permite 
desbloquear , soltar e libertar 
qualquer mecanismo metálico, 
peças enferrujadas, bloqueadas 
ou sujas.Desbloqueia fechaduras 
e outros mecanismos enferruja-

dos, sujos ou com pouco uso. Solta qualquer porca ou 
peça enferrujada. Após a aplicação, forma-se uma ligeira 
espuma que se mantém por mais tempo no local a tratar, 
actuando de forma mais eficaz do que outros produtos 
concorrentes que, por serem mais fluidos, escorrem 
rapidamente sem que se obtenha o efeito desejado em 
alguns locais. Desbloqueia mecanismos de rotação 
fazendo com que voltem a funcionar em pleno.

Repele e desloca a humidade 
protegendo os mecanismos, 
contactos eléctricos, sistemas de 
ignição (velas, cabos, bobinas, 
etc..). Cria uma barreira de protec-
ção capaz de prevenir a oxidação e 
curtos-circuitos.

Protege contra a ferrugem e corro-
são prolongando o tempo de vida 
útil de ferramentas e equipamen-
tos (rolamentos, ferramentas, 
peças metálicas, gradeamentos, 
vedações, equipamentos desporti-
vos, máquinas agrícolas,etc..).
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ML 348 MULTI LUB
Spray Multifunções 6 em 1

Lubrifica todo o tipo de mecanis-
mos, assegurando o seu correcto 
funcionamento. Lubrifica e 
elimina ruídos e chiadeiras de 
fechaduras, portas, gradeamen-
tos, janelas, dobradiças, 
rolamentos, rodas, gavetas, etc.. 

Idela para lubrificação e limpeza de correntes de bicicle-
tas evitando a acumulação de sujidade e poeiras.

Elimina ruídos e chiadeiras 
desagradáveis em mecanismos, 
mobiliário, cadeiras de rodas, 
máquinas de costura, relógios, 
máquinas de lavar. Actua sobre a 
sujidade, manchas e gordura. É 
sempre aconselhável um teste 

prévio de compatibilidade sobre superfícies sensíveis.

Limpa e protege todo o tipo de superfícies sem danifi-
car. Elimina restos de gordura e sujidade deixando as 
superfícies como novas. Limpa e dá brilho a superfícies 
metálicas. Elimina resíduos de cola, limpa superfícies 
metálicas ou cromadas, mecanis-
mos e equipamentos. 
Proteção de peças a operar em 
ambientes com baixas tempera-
turas, sujidade e humidade. 
Remove sujidade entranhada e 
marcas de cola de produtos 
auto-adesivos.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.



MS 557
Spray de Arranque

Particularmente indicado para máquinas e 
equipamentos com pouca utilização. Faz 
arrancar de imediato motores a gasolina ou 
diesel. Ideal para máquinas de jardinagem, 
máquinas agrícolas, carros antigos, motos, 
etc. Limpa e previne a formação de gelo no 
carburador.

Ajuda no arranque de motores pouco 
utilizados.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.
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Lubrificante duradouro para elementos 
sujeitos a cargas elevadas. Lubrificação de 
rolamentos, fusos, eixos, correntes, engre-
nagens, dobradiças, guias, automóveis, 
construções metálicas. Reduz o desgaste e 
os custos de manutenção. Lubrifica peças 
móveis e superfícies deslizantes. Protege 
contra a corrosão de metais. Agente 
desmoldante e de conservação. Prolongada 
resistência à humidade e água salgada. 
Resistente a temperaturas compreendidas 
entre -30°C e + 120°C.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

WG 171
Massa Branca Lubrificante de Lítio



Proteção total durante a soldadura. Evita a aderência de salpicos 
de solda sem afetar a qualidade da soldadura. Protege os bicos, 
maçaricos, tochas, alicates e porta-elétrodos. Permite a 
oxidação, galvanização ou anodização sem necessidade de 
operações especiais de limpeza. Anti-aderente para 
selantes e pinturas. Não contém silicone podendo ser 
utilizado sem restrições no setor automóvel. Limpa-
-se facilmente. Indicado para todos os tipos de 
soldadura.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

TECHNOLOGY   FOR THE PROFESSIONALS

18

Elimina os resíduos de vedantes em tubos 
de escape, motores, tubos de exaustores. 
Remove selantes endurecidos. Dissolve 
resíduos de colas (anaeróbicas, cianoacrila-
tos,..). Remove facilmente vestígios de 
pinturas, lacados, verniz, óleos, resinas, 
gordura, alcatrão, lubrificantes. Aplicável 
sobre metais, madeira, cerâmica, vidro, etc.

Embalagem
Aerossol de 400 ml
Caixa de 12 unid.
Palete de 1008 unid.

PG 118
Spray Decapante

AS 450
Spray Anti-anderente para Soldadura



CW 594

Utilidades 

LAVA - MÃOS
Fluido - Tipo Gel

Elevado poder de limpeza
Excelente enxaguamento. 
Com tensioativos especiais e micro-esferas. 
Facilita uma limpeza profunda em qualquer tipo de sujidade.
Para uso frequente, não causa irritações na pele.

Embalagem
5 Lt.

LAVA - MÃOS
Em Pasta

Fórmula especial para peles muito sujas. 
Não é agressivo para a pele. 
Alto poder de limpeza.
Remove a sujidade da pele das mãos.

Embalagem
Balde de 1L e 4 L.
1L Caixa de 12 unidades.
4L Caixa de  4 unidades.
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CW 594

Utilidades 

WIPES
Toalhetes de limpeza

SUPER ADHESIVE
Cianoacrilato instantâneo (Blister)

Acondicionado em boião com 80 toalhetes individuais.
Forte poder de limpeza (ação imediata)
Testado dermatologicamente por laboratório credenciado.
Limpeza de mãos e pele.
Remoção de sujidade nas ferramentas de trabalho.
Remove e limpa silicone fresco, espuma fresca, óleo, gordura, massa 
consistente e tinta fresca.

SUPERCOLA
Cianoacrilato instantâneo

Colagens extra-fortes.
Cola em poucos segundos.
Viscosidade 100 cps.
Colagem de borracha e EPDM no fabrico de caixilhos de alumínio, PVC, madeira.
Colagens de plástico, couro, metal, porcelana e madeira.

Embalagem
Frasco de 20gr.
Caixa de 12 unid.

Colagens Fortes e Rápidas.
Cola em poucos segundos.
Reparações domésticas (bricolagem)
Para colagem de metal com vidro, alguns plásticos, porcelana, borracha, madeira, cerâmica, etc.

Embalagem
Blister de 3gr.
Caixa de 24 unid.
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