LIMPADORES

Linha completa de produtos para os mais
variados tipos de limpeza sobre qualquer superfície. São produtos modernos, ecológicos, biodegradáveis e de atuação rápida. É composta de
aditivos, detergentes, desengraxantes, desincrustantes, solventes de segurança, solventes dielétricos, solventes vegetais e ou de petróleo e limpadores em geral. Aplicáveis em indústrias Metalúrgicas,
Alimentos, Plásticos, Automotivas, Hospitais, Laboratórios e outros. Adquira nossos produtos e seja mais um
cliente satisfeito.

SOLUÇÕES COM QUALIDADE

LIMPADORES

5, 20, 50 e 200 litros

GUIA DE SELEÇÃO
APLICAÇÃO

PRODUTO

DESCRIÇÃO

DESENGRAXANTE FORTE

PSX118

Desengraxante para limpeza pesada de chassis, correntes, motores (externo), equipamentos industriais. Remove crostas de graxas velhas e ressecadas.

DESENGRAXANTE USO GERAL

PSX125

Desengraxante para uso geral em limpeza pesada de peças e superfícies com gordura como equipamentos de Indústrias de Alimentos e outros.

DESINCRUSTANTE ÁCIDO

PSX144

Desincrustante para limpeza final de obra e remoção de cimento, argamassa, mofo, terra, e outras
sujidades sobre pisos de pedras ou concreto.

DESINFETANTE LÍQUIDO

PSX167

Limpador para uso geral que perfuma e desinfeta bacias, ralos, pisos, pias, lixeiras, Box de banheiros.

DESINFETANTE EM GEL

PSX186

Desinfetante gel bactericida, germicida e limpador perfumado, altamente concentrado, uso geral.

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO

PSX139

Detergente neutro para limpeza de pisos em geral, interno ou externo, industrial, comercial ou
institucional.

LIMPADOR NEUTRO SUPER CONCENTRADO

PSX120

Limpador neutro super concentrado para limpeza em geral de veículos, equipamentos leves e pesados, veículos de transporte, veículos de mineradoras, máquinas agrícolas, manutenção de estações
de metrô, pisos de oficinas e ferramentas, refeitórios, sanitários, metais, vidros, superfícies pintadas,
polidas e outras.

LIMPADOR MULTIUSO NEUTRO CONCENTRADO

PSX119

Limpador neutro concentrado diluível em até 100 partes de água para limpeza em geral de veículos,
oficinas, ferramentas, refeitórios, sanitários, metais, vidros. Ajustar diluição conforme tipo de
limpeza a ser feita.

LIMPADOR MULTIUSO

PSX157

Limpador multiuso para limpeza em geral de escritórios, mesas de refeitórios, sanitários, metais,
vidros e outras superfícies.

LIMPA VIDROS

PSX188

Limpa vidros e superfícies brilhantes como espelhos, cristais, balcões de fórmica e acrílicos. Mantém
limpo mais tempo evitando embaçamento e eletricidade estática.

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROUPAS

PSX187

Sabão líquido para roupas remove a sujeira sem agredir o tecido e sem deixar resíduos.

DETERGENTE PARA LABORATÓRIO

PSX179

Detergente para limpeza de instrumentos de precisão, vidros e células fotométricas de laboratórios.

DETERGENTE PARA LATICÍNIOS

PSX140

Detergente incolor e inodoro para limpeza de utensílios em Laticínios, Frigoríficos e Indústrias de
Alimentos em geral.

DETERGENTE PARA LOUÇAS

PSX141

Detergente para limpeza manual de pratos, copos, cristais, vidros e outros utensílios de cozinha.

DETERGENTE REOLÓGICO

PSX142

Detergente descontaminante de material radioativo em vidrarias de laboratórios.

PSX122

Pasta macia para mãos de mecânicos, borracheiros, pedreiros e outros que necessitem um limpador
enérgico sem causar ressecamento da pele.

PSX163

Líquido viscoso para limpeza de mãos e braços de mecânicos, borracheiros e outros que necessitem
limpadores concentrados sem agredir a pele.

SABONETE ANTISSÉPTICO

PSX165

Sabonete líquido antisséptico para mãos.

SABONETE LÍQUIDO SUAVE

PSX164

Sabonete líquido para higienização das mãos que deixa a pele limpa, suave e macia. Uso em
toaletes, lavabos de indústrias, restaurantes, escritórios e outros.

SOLVENTE DIELÉTRICO NÃO CONDUTIVO

PSX151

Solvente com rigidez dielétrica acima de 26.000 volts, para limpeza de Motores, Geradores e Cabines elétricas de alta tensão.

SOLVENTE ECOLÓGICO PONTO DE FULGOR 60°C

PSX127

Solvente industrial, biodegradável, inodoro para limpeza e desengraxe de peças em geral.

SOLVENTE ECOLÓGICO PONTO DE FULGOR 80°C

PSX128

Solvente de segurança para desengraxe de motores elétricos, máquinas, equipamentos e peças em
geral.

SOLVENTE ECOLÓGICO PONTO DE FULGOR 120°C

PSX129

Solvente desengraxante de segurança com evaporação lenta para limpeza de peças em geral. Seca
totalmente sem deixar resíduo.

SOLVENTE P/ LIMPEZA DE MOTORES

PSX150

Solvente sintético, ecológico, com alto poder de solvência e boa rigidez dielétrica.

SOLVENTE SUBSTITUTO DE BENZINA

PSX130

Solvente isento de benzeno e elevada pureza com secagem muito rápida. Indicado para limpeza de
peças, ferramentas e equipamentos em geral.

SOLVENTE SUBSTITUTO DE QUEROSENE

PSX126

Solvente incolor, inodoro, sem impurezas e substâncias tóxicas, para limpeza de máquinas e peças
em geral. Poder de limpeza superior ao querosene sem prejudicar a saúde dos usuários, inclusive
para queima sem fazer fumaça e odor.

THINNER AUTOMOTIVO USO GERAL

PSX181

Diluente de tintas para pintura automotiva em geral, alto poder de diluição, alastramento, alto
brilho e resistente ao branqueamento.

THINNER INDUSTRIAL PARA TINTAS ACRÍLICAS

PSX143

Diluente de tintas acrílicas base nitro celulose ou poliuretano. Remove pinturas com defeito em
peças plásticas mesmo depois de curadas.

THINNER INDUSTRIAL PARA TINTAS SINTÉTICAS

PSX180

Diluente de tintas sintéticas e limpeza industrial, removedor de tintas frescas, graxas e óleos

SABÃO PARA MECÂNICOS

Visite nosso site e conheça todos os produtos que fabricamos. Consulte-nos ainda hoje!

