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Álcool 
Isopropílico

O ISOPROP tem como principal aplicação assepsia de
superfícies e objetos. Pode ser também utilizado para limpeza
de componentes eletrônicos e telas. Como solvente, remove
tintas, vernizes e óleos que sejam solubilizados com o
Isopropanol. Produto sem adição de água. Na versão de 140
ml com spray.

COMO LIMPADOR BACTERICIDA: Borrifar ou aplicar uma
pequena quantidade do produto no local a ser desinfetado e
limpo. Deixar o líquido evaporar naturalmente. Deixa baixo
resido e não necessita enxague.Disponível nos Tamanhos
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ISOPROP

140 ML



Alvejante para 
Roupas Coloridas

O ALVEJANTE COLOR é um produto a base de PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO, elaborado para remoção de sujeiras e manchas em
roupas, tecidos estofados e carpetes. Pode ser usado em roupas
brancas ou coloridas no processo de lavagem, pois não contém
cloro em sua formulação. Use o produto juntamente com o LAVA
ROUPAS e AMACIANTE LUAZUL para melhores resultados.

COMO ALVEJANTE: Colocar o produto puro diretamente sobre a
mancha e deixar agir por no máximo 5 minutos, não deixe o
produto secar sobre o tecido. Em seguida inicie o processo de
lavagem. Lavagem: encha a máquina de lavar com água
adicionando sabão. Adicione o ALVEJANTE COLOR LUAZUL
juntamente com água e sabão. Colocar 100ml do produto para
cada 10 Lt de água, misture bem antes de iniciar o processo de
lavagem, coloque as roupas e inicie a operação.

Disponível nos Tamanhos
5 LT

4

ALVEJANTE COLOR

2 LT



Amaciante 
Premium

O AMACIANTE LUAZUL um produto indicado para deixar as roupas
macias e perfumadas por mais tempo. Possui uma fragrância
exclusiva, que é ainda mais potencializada quando utilizado junto
com o LAVA ROUPAS LUAZUL na lavagem da roupas.

COMO AMACIANTE DE ROUPAS: Na máquina de lavar, colocar 5
ml do produto por kg de roupa a ser lavada. O produto deve ser
colocado na última operação de lavagem, antes do último
enxague, ou no dispenser reservado para amaciante. Pode
também ser usado fora da máquina de lavar. Após a lavagem,
coloque a roupa em uma solução de amaciante com água em que
tenha 5 ml de produto para cada kg de roupa. Deixar de molho por
cerca de 30 minutos.

Disponível nos Tamanhos
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AMACIANTE LUAZUL

5 LT2 LT



Aromatizador 
de Ambientes

O SMELL PLUS é um aromatizador de ambientes com um perfume
extremamente agradável. Pode ser utilizado em qualquer tipo de
ambiente, tanto aberto quanto fechado. O frasco de 500 ml com
borrifador permite uma aplicação rápida e eficaz. Pode também ser
usado para dar aquele cheirinho especial nas suas roupas e tecidos.
Nas fragrâncias Carícia, Capim Limão, Ferracini, Lavanda, Silvestre e
Talco.

COMO AROMATIZADOR DE AMBIENTES: Basta poucas borrifadas
para seu ambiente ficar super perfumado.

COMO AROMATIZADOR DE ROUPAS E TECIDOS: Para roupas e
tecidos, borrifar a uma distância de pelo menos 50 cm.

Disponível nos Tamanhos
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SMELL PLUS

5 LT500 ML



Cera de 
Carnaúba

A CERA DE CARNAÚBA LUAZUL é utilizada na revitalização e proteção da
madeira. Sua aplicação dá brilho e vida nova às superfícies dos móveis.
Pode também ser usada em superfícies plásticas, metálicas e couro.

COMO REVITALIADOR: Com o auxílio de uma esponja, aplicar sobre a
superfície em movimentos uniformes. Não remover o excesso e deixar
secar.

Disponível nos Tamanhos
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CERA DE CARNAÚBA 
LUAZUL

400 GR



Desengordurante

O CLEAN 1000 é um detergente desengordurante, recomendado
para limpeza de fornos, motores, fogões, entre outras superfícies à
ação de gorduras, óleos e materiais de graxa. O produto também
pode ser utilizado na limpeza de superfícies laváveis tais como
pisos e azulejos.

COMO DESENGORDURANTE: Produto pronto uso. Aplicar ou
pulverizar o produto diretamente sobre a superfície a ser limpa.
Realizar a limpeza com uma escova, esponja ou pano. Finalizar com
pano úmido. Enxaguar em seguida.Disponível nos Tamanhos

5 LT
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CLEAN 1000

500 ML500 ML



Desinfetante 
Neutro

O DESINFETANTE NEUTRO LUAZUL é indicado para 
desinfecção, desodorização e limpeza de ambientes 
sujeitos a ação de sujeiras e bactérias. Indicado uso em 
cozinhas e banheiros, e áreas de circulação e geral. Não 
possui cheiro, porém, pode ser aromatizado utilizando um 
dos 24 tipos de ESSÊNCIA LUAZUL. Recomendado a 
utilização de um frasco de essência para a versão 5L, e 
meio frasco de essência para a versão 2L.

COMO DESINFETANTE: Para desinfecção, aplicar o produto 
puro com o auxílio de um pano sobre a área a ser 
desinfetada, e deixar agir por 10 minutos. Para limpeza, 
utilizar o produto puro ou diluído em água. Aplicar com o 
auxílio de um pano limpo na superfície. Não enxaguar e 
deixar secar.

Disponível nos Tamanhos
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DESINFETANTE NEUTRO 
LUAZUL

5 LT2 LT



Desinfetante 
Perfumado

O DESINFETANTE PERFUMADO LUAZUL é indicado para 
desinfecção, desodorização e limpeza de ambientes sujeitos a 
ação de sujeiras e bactérias. Indicado uso em cozinhas e 
banheiros, e áreas de circulação e geral. Fragrâncias exclusivas 
que garantem um perfume agradável na limpeza. Nas fragrâncias 
Capim Limão, Ferracini e Lavanda.

COMO DESINFETANTE: Para desinfecção, aplicar o produto puro 
com o auxílio de um pano sobre a área a ser desinfetada, e deixar 
agir por 10 minutos. Para limpeza, utilizar o produto puro ou 
diluído em água. Aplicar com o auxílio de um pano limpo na 
superfície. Não enxaguar e deixar secar.

Disponível nos Tamanhos
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DESINFETANTE 
PERFUMADO LUAZUL

5 LT2 LT



Detergente 
Perolado 

Perfumado

O LUALUX é um detergente de uso geral recomendado para utilização em
banheiros e lavabos. Tem uma aparência perolada e alto teor de perfume.
Nas versões Erva Doce, Floral e Lavanda.

COMO LIMPADOR: Aplicar o produto puro sobre as áreas a serem
limpas. Esfregar com auxílio de esponja, pano ou similar, e em
seguida, enxaguar.

Disponível nos Tamanhos
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LUALUX

5 LT1 LT



Difusor de 
Aromas

Aromatizador de ambientes contínuo e duradouro. As melhores essências
da nossa linha, em embalagens exclusivas e coloridas, para trazer não só
o aroma agradável, mas também embelezar ainda mais seu lugar. Podem
ser utilizados em qualquer tipo de ambiente, especialmente para um
perfume contínuo e duradouro em lavados e banheiros. Nas versões
Amore, Bambino, Corazon, Felicitá, Passione e Paccato.

COMO AROMATIZADOR DE AMBIENTES: Retire o lacre da tampa,
coloque as varetas de um lado no difusor. Logo em seguida, retire as
varetas e inverta de posição, deixando o lado molhado para fora.
Inverta diariamente a posição das varetas para melhores resultados.Disponível nos Tamanhos
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DIFUSOR LUAZUL

250 ML



Essência
A ESSÊNCIA LUAZUL é um produto indicado para aromatização em geral. É hidrossolúvel e
pode ser usada para diversas finalidades. Ainda conta com um expositor de acrílico
personalizado e exclusivo, com lugar para os 24 tipos de essência disponíveis.

COMO LIMPADOR PERFUMADO: Para limpeza de superfícies fixas, como balcão, mesas, e
móveis em geral, pode ser usado puro com um pano seco, para remoção da sujeira. Para
limpeza de pisos, banheiro e cozinha, pode ser diluído em até 1:50 em água (um frasco de
essência rende 5L). Aplicar a solução com pano e rodo. Limpa e deixa um agradável
perfume.

COMO AROMATIZADOR DE AMBIENTES: Com válvula spray, torna-se um poderoso
aromatizador de ambientes fechados, como carros e lavabos. Basta poucas borrifadas para
seu ambiente ficar super perfumado.

COMO ÁGUA PERFUMADA: Diluindo a Essência em água (1:4), você cria sua própria Água
Perfumada, para ser usada em tecidos e roupas. Colocar um frasco de essência a sua
escolha no Pulverizador Luazul e completar o restante com água. Pulverizar direto nas
roupas ou tecidos, a uma distância de no mínimo 50 cm.

COMO LIMPADOR BACTERICIDA PERFUMADO: Diluindo a Essência em álcool 70 (1:4),
você cria seu próprio limpador perfumado. Colocar um frasco de essência a sua escolha
no Pulverizador Luazul e completar o restante com álcool 70. Pulverizar direto na
superfície a ser limpa e desinfetada. Passar um pano seco para remoção da sujeira. Deixar
secar.

Disponível nos Tamanhos

ESSÊNCIA LUAZUL
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100 ML 100 ML



Facilitador de 
Passar Roupas

O SUAVE BEM auxilia na passagem das roupas por meio de ferro
elétrico. Sua fórmula exclusiva faz com que o ferro deslize suavemente
por qualquer tipo de tecido, facilitando a remoção das rugas. Libera
ainda um aroma agradável que permanece nas roupas por mais tempo.

COMO FACILITADOR DE PASSAR ROUPAS: Pulverizar o produto sobre
a peça de roupa e em seguida passar o ferro na temperatura
apropriada para o tecido.

Disponível nos Tamanhos
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SUAVE BEM

5 LT500 ML



Limpa Pisos 
Perfumado

Disponível nos Tamanhos
5 LT1 LT

LUAMULT
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O LUAMULT é um detergente neutro concentrado destinado a
limpeza de todo tipo de piso lavável. É um produto totalmente
versátil, que pode ser aplicado em pisos, banheiros, calçadas,
cozinhas, terraços, quintal. Deixa o ambiente limpo e perfumado.
Nas versões Iguatemi e Paris.

COMO LIMPA PISOS: Para limpeza pesada, diluir o produto em
água numa proporção de 1 para 10. Para remoção de
incrustações, aplicar com vassouras de cédulas duras ou
enceradeiras industriais para melhores resultados. Para limpeza
mais leve, diluir o produto na proporção de 1 para 50. Aplicar a
solução do produto utilizando MOP ou pano comum.



Lava Louças

O LAVA LOUÇAS LUADET SC é produto concentrado, indicado na 
limpeza de louças, panelas e utensílios domésticos. Possui PH 
neutro e formulação que proporciona maior limpeza com menos 
esforço. Rende até 4x mais do que os lava louças convencionais.

COMO LAVA LOUÇAS: Aplicar uma pequena quantidade do produto 
sobre uma esponja úmida e esfregar sobre os objetos ou superfícies 
a serem limpas. Enxaguar em seguida. Por ser um produto 
concentrado, pode ser diluído em até 1:10 de água.Disponível nos Tamanhos
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LUADET SC

5 LT2 LT



Lava Roupas 
Premium

O LAVA ROUPAS LUAZUL é um produto indicado para lavagem de 
roupas sintéticas e naturais, proporcionando limpeza e deixando um 
perfume suave e único nas roupas. Possui uma fragrância exclusiva, 
que é ainda mais potencializada quando utilizado junto com o 
AMACIANTE LUAZUL na lavagem das roupas.

COMO LAVA ROUPAS: Na máquina ou no tanque, adicionar cerca de 
10 ml por quilo de roupas a ser lavada. Para limpeza pesada e 
remoção de manchas mais difíceis, adicionar cerca de 20 ml do 
produto para cada quilo de roupa. Adicionar uma pequena 
quantidade do produto direto na mancha para melhores resultados.Disponível nos Tamanhos
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LAVA ROUPAS LUAZUL

5 LT2 LT



Limpa 
Porcelanato e 

Laminado

O MULTIPISO é um limpador perfumado de pisos que contém 
em sua composição cera da carnaúba. Dessa forma, o 
MULTIPISO não só limpa, mas também cria uma camada 
protetora no piso que conserva e dá brilho. É recomentado para 
pisos frios, tais como cerâmica, lajota, mármore, granito, 
porcelanatos e laminados. Pode também ser usado em pisos 
como assoalho de madeira, tratados com sintético ou cascolar, 
pisos emborrachados e paviflex.

COMO LIMPADOR DE PISOS: Em um recipiente plástico diluir o 
produto na proporção de 1 parte de produto para 10 partes de 
água.  Em situações críticas diminuir a proporção da água e 
homogeneizar. Aplicar a solução sobre as áreas a serem 
limpas. Esfregar com auxílio de um pano ou similar, e em 
seguida, enxaguar.

Disponível nos Tamanhos
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MULTIPISO

5 LT500 ML



Multiuso

O MULTIUSO LUAZUL é um detergente de ação abrangente, no qual 
pode ser usado na limpeza geral da casa. É excelente para limpeza 
de pias, fogão, mesas, plásticos, pisos e vidros. Atua como 
desengordurante, além de remover a fuligem, poeira e sujeiras 
diversas.

COMO LIMPADOR: Aplicar o produto puro, diretamente na sujeira, e 
com auxílio de uma esponja ou similar, esfregar até obter a remoção 
de toda sujeira. Após aplicação utilizar um pano úmido e limpo para 
remover a sujeira destacada na aplicação.Disponível nos Tamanhos
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MULTIUSO LUAZUL

5 LT500 ML



Limpa Vidros

O LUAGLASS é um limpador de vidros com formulação balanceada, no qual
pode ser utilizado não só para limpeza de vidros, mas também para limpeza
de acrílicos, Fórmicas, Espelhos, Metais, Cristais, etc. Devido sua ação
desengordurante, remove marcas de mão, gorduras, óleos, etc.

COMO DESENGORDURANTE: Com auxílio de um pano limpo e seco,
aplicar o produto puro por meio de esfrega nas áreas a serem limpas.
Mesmo que a superfície esteja empoeirada, não há necessidade de uma
pré-limpeza. Após a aplicação, utilizar flanela limpa e seca para dar
acabamento.Disponível nos Tamanhos
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LUAGLASS

5 LT500 ML500 ML



Lustra 
Móveis

Disponível nos Tamanhos
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MOVETEC

5 LT

O MOVETEC é um lustrador de móveis especialmente desenvolvido 
para limpar e dar brilho em formicas, madeiras, e superfícies lisas 
em geral.

COMO LUSTRADOR: Com auxílio de um pano limpo e seco, aplicar o 
produto sobre a superfície e em seguida lustrar com uma flanela 
seca. Não é necessário a remoção do pó antes da aplicação.

200 ML



Neutralizador 
de Odores

O PÁPUM é um neutralizador e bloqueador de odores desagradáveis.
Ideal para uso em banheiros e lavabos. Possui uma fragrância cítrica,
que não só neutraliza, mas também deixa um aroma agradável no
ambiente. Seu tamanho reduzido de 60 ml é ideal para bolsas e
mochilas. Resolve o mau cheiro em poucas borrifadas.

COMO AROMATIZADOR: Para uso em vasos sanitários, recomenda-se
borrifar o produto antes e após o uso, para melhores resultados. Para
outros tipos de mau cheiro, aplicar o produto diretamente no local.

Disponível nos Tamanhos
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PÁPUM

60 ML



Revitalizador 
de Metais

O BELLO INOX é uma pasta a base de massa de polimento, indicada para
limpeza de superfícies de aço inox, peças cromadas, pinturas, e metal em
geral. Limpa e remove a ferrugem, marcas de riscos, arranhões e
queimados. Ideal para revitalização de Inox, Cromados e Pinturas de
Automóveis, e outros metais em geral.

COMO REVITALIZADOR: Com o auxílio de uma estopa/boina de
polimento, aplicar o produto em pequenas quantidades espalhando pela
superfície. Fazer o trabalho de esfrega com o auxílio de uma máquina ou
manualmente. Após a limpeza, utilizar o BELLO INOX LÍQUIDO para
conservação e proteção da superfície.Disponível nos Tamanhos
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BELLO INOX PASTA

300 GR



Pasta de Limpeza 
Multiuso

Disponível nos Tamanhos
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LUALIMP PASTA

O LUALIMP PASTA é uma pasta de limpeza à seco, recomendada para
limpeza geral da casa, removendo graxa, manchas de óleo, gorduras e
respingos d'água. Limpa e lustra qualquer tipo de superfície. Esponja
de limpeza inclusa na embalagem.

COMO LIMPADOR: Com o auxilio da esponja, aplique o produto na
superfície a ser limpa esfregando com movimentos contínuos
circulares. Em seguida, passar um pano úmido para remoção da
sujeira destacada.

250 GR



Realçador de 
Brilho Inox

Disponível nos Tamanhos
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BELLO INOX

O BELLO INOX é um produto indicado para proteção de
superfícies de aço inox, peças cromaras, alumínio, pinturas e
metais em geral. Ele cria uma capa protetora de longa
duração sobre a superfície evitando assim sua corrosão. Sua
proteção conserva a limpeza e restaura o brilho natural do
metal, mesmo com contato manual e respingos d'água. É
excelente para a conservação de elevadores, armários, coifas,
corrimão, fogões etc.

COMO REALÇADOR DE BRILHO: Após a limpeza da superfície
utilizando o BELLO INOX PASTA, pulverizar o líquido
diretamente na superfície e espalhar com o auxílio de um
pano limpo (preferencialmente um pano de microfibra).
Remover o excesso.500 ML



Óleo para 
Móveis

Disponível nos Tamanhos

26

PEROTEC

O PEROTEC é um produto um produto a base de óleo mineral,
destinado a limpeza, conservação e renovação de brilho em todos os
tipos de madeira. Também protege contra a ação da maresia e do
tempo móveis, grades, janelas, portas e outras superfícies tanto de
madeira, quanto metálicas em geral.

COMO PROTETOR E LUSTRADOR: Passe o pano seco sobre a
superfície para remoção da poeira. Aplicar o produto puro com auxílio
de uma flanela ou pano limpo sobre a superfície. O uso contínuo
hidrata evitando o ressecamento e dando vida nova à madeira.

100 ML


