
FUNBALL
Desengordurante universal sem

enxaguamento para a remoção instantânea
de manchas de óleo, gordura, tinta, resíduos
de comida, sujeira sobre superfícies de
trabalho, escrevaninhas, computadores,
janelas, paredes, capas, para-choques, rodas,
aços, plásticos, formica e carpetes.

Cx. 4 Embalagens de 5 litros
Cx. 20 frascos de 750 ml Cx. 4 Embalagens de 5 litros

K3112
Detergente para vidros e cristais,

específico para limpa-vidros.
Favorece o deslizar da lâmina de
borracha, deixando a superfície
transparente e brilhante.

Superfícies Laváveis e Mobiliário

Superfícies Laváveis e Mobiliário

TEKNET
Limpador abrilhantador

antiestático para móveis de madeira
lacados e laminados. Limpa, dá
brilho e protege com uma só
passagem.

Cx. 20 frascos de 700 ml

WINDY
Detergente rápido para vidros,

espelhos, ecrãs de computadores
ou de televisão, vitrinas, plexiglas,
plástico, equipamentos de
iluminação e todas as superfícies
transparentes ou reflectoras.

Cx. 20 frascos de 750 ml

VETROKIT
Produto de limpeza em aerossol

para vidros, espelhos, cristais e
todas as superfícies laváveis.

Cx. 12 aerossol de 400 ml

VIS
Superdesengordurante rápido para a

remoção das incrustações velhas e
obstinadas de gordura, grafite, resíduos
de cera, goma, cola e resina de
superfícies laváveis, aços, plasticos,
paredes, pavimentos, máquinas, veículos
industriais, fornos, grelhas.

Cx. 20 frascos de 750 ml

PONY
Detergente polivalente,

sem enxaguamento, para
a limpeza rápida de todas
as superfícies laváveis.
Usado em várias
concentrações, resolve
qualquer problema de
limpeza.

Cx. 4 Embalagens de 5 litrosCx. 20 frascos de 750 ml

KOS
    Detergente higienizante
universal rápido
enxugamento. Substitui o
álcool na limpeza diária
de escrevaninhas, mesas,
vitrinas, telefones, portas,
corrimão, móveis,
frigoríficos, utensílios
também em ambientes
HACCP.

LUCIDANTE 105
Limpador

abrilhantador
rápido para todos
os metais.

Cx. 20 frascos de 700 ml

SPLEND
Detergente multiusos

para a manutenção diária
spray de escrevaninha,
móveis, vidros, janelas,
portas, plásticos, formica,
cerâmica, aços e todas as
superfícies laváveis.

Cx. 20 frascos de 750 ml

SPLEND PLUS
Detergente

concentrado para
a limpeza rápida
quotidiana de
todas as
superfícies
laváveis.

Cx. 4 Embalagens de 5 litrosCx. 8 frascos de 500 ml

SINOXID
Produto de

manutenção e
abrilhantador para metais
macis. Elimina a patina de
oxidação e protege contra
a sujidade as superfícies
cromadas, de prata, cobre
e latão.


