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Desengraxante 
em Gel

O HANDGRAX GEL é um produto em pasta específico para
remoção de graxa, óleo e gordura nas mãos e superfícies
diversas. Ideal para utilização em oficinas industriais e locais
onde o manuseio com tais tipos de sujeira seja decorrente.

COMO DESENGRAXANTE: Aplique o produto de forma
ergonômica. Retirar uma pequena quantidade com o auxílio de
uma esponja limpa e seca e espalhar nas partes a serem limpas.
Em seguida lavar com água corrente até total remoção da
sujeira. O produto não entope encanamentos e é totalmente
solúvel em água.

Disponível nos Tamanhos
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HANDGRAX GEL

500 GR 3,2 KG



Desengraxante 
Ativado

O LUAGRAX 1000 ATIVADO é um produto indicado na utilização em 
superfícies fixas agindo como desengraxante. É recomendado para 
remoção de barro e crostas de terra que se alojam no veículo após 
sua utilização Off-Road. Alta concentração

COMO DESENGRAXANTE: Em um recipiente plástico diluir o produto 
na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em 
situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. 
Jatear ou aplicar a solução nas partes a serem limpas, deixando agir 
por 5 minutos. Enxaguar em seguida.Disponível nos Tamanhos

5 LT
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LUAGRAX 1000 ATIVADO



Lava Autos 
com Cera

O LUACAR PLUS é um detergente neutro tem por finalidade a
lavagem de superfícies pintadas, principalmente em automóveis,
caminhões, ônibus, etc. Por ser um produto neutro, não tem
restrições quanto as áreas de utilização. Possui em sua
composição cera que dá um aspecto brilhante ao final da sua
utilização.

COMO SHAMPOO AUTOMOTIVO: Para lavagem de automóveis
usar 1 litro do produto para, até 50 litros de água. Aplicar a
solução sobre as áreas a serem limpas, esfregar com auxílio de
esponja, pano ou similar, e em seguida lavar com água.Disponível nos Tamanhos
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LUACAR PLUS

5 LT1 LT



Limpa Alumínio 
Ativado

O LUAJATO 1000 ATIVADO é detergente ácido limpa metais,
decapante de superfícies como alumínio, ferro e metais em geral.
Utilizado para dar mais brilho e aspecto de novo a motores e peças
metálicas. Produto ativado com alto poder de limpeza.

COMO LIMPADOR DE METAIS: Em um recipiente plástico diluir o
produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água.
Em situações críticas, diminuir a proporção da água e
homogeneizar. Jatear ou aplicar a solução nas partes a serem
limpas, deixando agir por 5 minutos. Enxaguar em seguida.Disponível nos Tamanhos

5 LT
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LUAJATO 1000 ATIVADO



Limpa 
Pneus

O LP 1000 auxilia na limpeza e acabamento dos pneus e outras
superfícies emborrachadas do veículo. Prove um efeito brilhoso
às superfícies, além criar um película protetora de longa
duração.

COMO LIMPA PNEUS: O LP 1000 deve ser aplicado puro com
auxílio de esponja, ou similar, diretamente sobre as superfícies.
Aplicar seguindo o mesmo sentido. Não encharcar a esponja
para evitar desperdício. Aplicar o produto após a lavagem da
área e quando estiver seca. Após a aplicação, lavar esponja com
água limpa.

Disponível nos Tamanhos
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LP 1000

5 LT1 LT



Silicone em 
Gel

O TEK GEL é um produto a base de silicone em gel, recomendado
para dar brilho em painéis, laterais de vinil e para-choques
plásticos de automóveis em geral.

COMO FINALIZADOR: Aplicar o produto puro com auxílio de uma
esponja ou similar, nas partes a serem limpas, removendo o
excesso do produto com um pano limpo e seco.

Disponível nos Tamanhos
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TEK GEL

500 GR 3,2 KG



Vaselina 
Líquida

A VASETEC é um produto a base de vaselina indicada para
vários segmentos e situações. Na indústria pode ser usada
para lubrificação de componentes mecânicos, proteção das
áreas inferiores e motores. Utilizado para amortização de
atrito em peças mecânicas e remoção do rangido. No dia
pode ser usada na limpeza e conservação de chapas de
metal (inox, alumínio etc.), lubrificação de esteiras,
dobradiças de portas etc.

COMO FINALIZADOR: Aplicar por meio de esfrega,
pulverização ou gotejamento diretamente sobre as áreas que
não necessitam do produto. Caso caia em áreas não
desejadas, remover imediatamente com um pano limpo e
seco. Lavar com detergente em seguida.

Disponível nos Tamanhos
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VASETEC

1 LT 5 LT500 ML



Vaselina 
Sólida

A VASETEC SÓLIDA é uma pasta indicada para vários
segmentos e situações. Na indústria pode ser usada para
lubrificação de componentes mecânicos, proteção das áreas
inferiores e motores. Utilizado para amortização de atrito em
peças mecânicas e remoção do rangido. No dia pode ser
usada na limpeza e conservação de chapas de metal (inox,
alumínio, etc.), lubrificação de esteiras, dobradiças de portas
e etc.

COMO FINALIZADOR: Aplicar por meio de esfrega,
pulverização ou gotejamento diretamente sobre as áreas
que necessitam do produto. Caso caia em áreas não
desejadas, remover imediatamente com um pano limpo e
seco. Lavar com detergente em seguida. Na aplicação em
chapas de inox em elevadores e corrimão remover o excesso
com um pano limpo e seco.

Disponível nos Tamanhos
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VASETEC SÓLIDA

450 GR


