ARTIGOS PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Cremes de Proteção e Limpeza Automotiva
Creme grupo II
CA 8948
Óleo resistente

Creme grupo III
CA 9611
Especial resistente
à água, óleo e pintura

LIMPEZA PESADA
ANTIEMBAÇANTE
spray
Mantém lentes ópticas,
protetores faciais e vidros
limpos e desembaçados

Eficiente contra: Óleos graxas,
solventes, lã de vidro, pó químico,
pigmentos, cimento, verniz, colas,
cêra e cal.

ECONÔMICO (1600 DOSAGENS)
Contém bactericidas e óleos naturais que
protegem a pele contra dermatite. Deixa as mãos
hidratadas, secas e macias. Totalmente solúvel
em água. Não entope encanamentos.
Biodegradável. Atóxico.

Biodegradável
inócuo, atóxico.
Não entope encanamentos

Proteção total à: Óleo solúvel,
graxas e tintas, aprovado para
pintura, resistente a solventes
e adesivos do setor calçadista.

Help Hand Microbiológico
CA 10637

HELP FEET

Eficaz contra microorganismos.
Indicado para uso em Ind. Alimentícias,
Hospitais, Curtumes, Aviários

HELP HAND ÁCIDO
CA 11069

Proteção intensiva para os pés.
Desodorante anti-transpirante e
bactericida. Proporciona aos pés,
maciez,isenção de odores
desagradáveis.Proteção eficaz contra
bactérias e demais irritações.

HELP HOUSE
Luva química do lar

SUNLAU
Protetor Solar

HELP HAND
Protetor Solar

Protege a pele contra ação
de detergentes, desinfetantes,
água sanitária, ceras, etc.
Deixa a pele hidratada e livre
de rachaduras

Protetor solar com
repelente de inseto
FPS 30

Proteção intensiva
contra radiações
UVA/UVB FPS 25

Eficiente contra
solução ácidas ou alcalinas.

NEW CLEAN ALUMÍNIO-E-1:50
Desengraxante isento de ácido fluorídrico utilizado na limpeza de pisos de ônibus, box de postos de gasolina, carrocerias
de alumínio, etc. Não ataca catracas eletrônicas. Não ataca o meio ambiente.

Desengraxantes

DR 10-EE-1:10
Desengraxante alcalino isento de soda cáustica. Substitui com eficiência solupam e outros desengraxantes agressivos.
Eficiente na limpeza de chassis, motores, rodas, maquinários, etc. Produto Ecológicamente correto. Não ataca o meio
ambiente.

DR-10-E-1:30
Desengraxante Industrial
Multi-uso Biodegradável

DR 10-EP-1:10
Desengraxante, média alcalinidade para limpeza eficiente de máquinas, motores, chassis, rodas, carrocerias de madeira,
tanques e pisos.

Não tóxico. Utilizado na limpeza de peças,
máquinas, pisos, chassis, motores, veículos, etc.
Substitui com vantagens solventes
e produtos clorados.

DISSOLV
Emulsificante e desengraxante poderoso. Dissolve piche, alcatrão, asfalto e óleos pesados. Limpa com facilidade graxas
secas de moendas, maquinários, caminhões de piche, motores, etc.

CLINOX1:10

HL-80
Desengraxante Ecológicamente correto, isento de solventes
clorados e aromáticos
Indicado para limpeza de peças em geral, maquinários, equipamentos etc.
Produto isento de água. Substitui com inúmeras vantagens querozene, e
demais solventes. Rigidez dielétrica 24000 V.

Desengraxante usado para limpeza de aço inoxidável, tubulações e tanques de usinas, indústrias, cervejarias, equipamentos
de aço inox.

CLINOX-E
Gel decapante para limpeza de risco de solda em equipamentos de aço inox.

DC-200
Descarbonizante à frio, remove a carbonização de blocos de alumínio ou outras ligas, carburadores, bicos, etc.

REMOV-K200
Removedor de tintas à frio, remove com facilidade tintas de qualquer superfície.

REMOV
Limpador de bicos injetores.

HL-CLEAN

Higienização e Limpadores

Sabonete líquido neutro formulado com bactericidas, umectantes, emolientes, que preservam a oleosidade natural da pele.
Possui fragrância floral, na cor rosa.

DT MASTER-1:10
Detergente neutro biodegradável formulado com tensoativos, preservantes e umectantes utilizado na limpeza de utensílios
de cozinhas, laboratórios, etc.

DT MON-1:10
Detergente desengordurante com amoníaco, utilizado na limpeza de utensílios de aço inox, pisos de açougues, frigoríficos,
abatedouros, indústrias alimentícias, etc.

DETERGENTE ÁCIDO LIMPA PISOS-1:10
Detergente ácido, limpa fachadas, pisos, box de postos, pedras de piscinas.

DESOQUEM-E-1:50

DESOQUEM-1:300
Desagregador e Aromatizador

HL - DESIN FLORAL-1:20
Desinfetante Concentrado

Neutralizador de odores e remoção de detritos orgânicos, utilizados em banheiros de aeronaves, ônibus tubulações
diversas, etc.

Indicado para neutralização e
eliminação de odores incomodos
presentes em feiras
livres, indústrias, processadores
de lixo, curtumes, aviários, lixos, etc.

Formulado com bactericidas
eficientes contra bactérias
gram-positivas e gram-negativas.
Usado em escolas, hospitais,
indústrias, escritórios, etc.

DESIN-E
Desinfetante bactericida, perfume eucalipto.

HL-CONCENTRADO-1:100
Limpador universal neutro, biodegradável. Controla toda a limpeza de pisos, paredes, fórmicas, vidros, aço inoxidável,
portas, janelas, alumínio, etc. Um só produto atinge à várias finalidades.

HL-GEL MOL-1:40

Linha Automotiva

Shampoo altamente concentrado, para lavagem de veículo, contendo espuma abundante e volumosa. Produto neutro e
biodegradável.

NEW CLEAN ALUMÍNIO E:DR-10 EE
Desengraxante isento de ácidos e alcalinizantes, substitui solupam e ativado. (ver em desengraxantes)

SILILAU
Silicone líquido, renova e dá brilho com aspecto de novo em painéis e superfícies de vinil, borrachas, couro, etc.

TIME SPRING
Desodorizante e aromatizante de ambientes, elimina o cheiro de Tabaco.

ANTIEMBAÇANTE
HL-40 SUPER SSP-1:40
Desengraxante Alcalino

HL - GEL MOL ESPUMA-1:200

Poderoso antiembaçante para vidros, lentes, máscaras, óculos de segurança, etc.

VIDRAL-1:15

Utilizado para chassis, motores,
máquinas, rodas em geral.

Poderoso gerador de espumas para
máquinas automáticas. Contém
tensoativos que proporcionam limpeza
com brilho duradouro.

Limpa, protege e renova pneus e tapetes de borracha. Proporciona brilho seco e duradouro, não sai com água, e não
mancha a pintura.

HL-CLEAN CAR-1:100

HL-40 ULTRA ATIVADO-1:40

Shampoo auto-brilho com cera,
remove sujeiras de insetos, iodo,
resinas, gorduras, sem deixar traços
de umidade ou manchas.

Limpa baú, motores, equipamentos
pesados, borrachas, carrocerias de
madeira, máquinas agrícolas. Também
limpa pisos, paredes e valetas com
acúmulo de óleos e graxas.

Limpador interno de veículos, tira manchas de gorduras, encardidos, mancha de óleo em curvins, couro, painéis, bancos de
veículos em geral.

Limpador de vidros em geral.

LIMPA PNEU
GEL PINHO-1:100
SILIGEL
Silicone na forma de gel para limpeza e brilho em pneus, painéis, borracha.

WASHTEC-1:4
Sistema de lavagem e polimento À SECO. Proporciona limpeza e filme com brilho duradouro e proteção em latarias de
veículos em geral. Não usa água na lavagem. Ajuda o meio ambiente evitando o desperdício de água.
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