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Lubrificante anti-fricção a seco sem silicone indicado para calhas de vidro, tectos de 
abrir e todas as partes mecânicas onde seja necessário lubrificação a seco.

Potente rmovedor de ferrugem com base de MOS 2, que garante uma combinação 
perfeita e um efeito execional de choque a frio, que facilita a separação instantânia 
das peças calcionadas com ferrugem facilitando a sua desmontagem.

DRY LUBE

Deblock ICE

1400123 Lubrificante anti-fricção unid./caixa 12

1401106 DEBLOCK ICE - 500ml unid./caixa 12

Massa de lubrificação branca, resistente à água e altas temperaturas.Fórmula exclu-
siva que protege contra a corrosão. Assegura uma lubrificação de longa duração, 
reduz o desgaste e evita ruídos de partes móveis (rolamentos, dobradiças, etc.)

Propriedades Aplicações• Fácil de aplicar
• Sem ácidos

• Mecanismos

Mistura de solventes rápidos e eficazes para o combate da corrosão. 
- Dissolve a ferrugem e liberta as partes bloqueadas dos elementos.
- Acção rápida sobre a ferrugem, sujidades e depósitos de carvão.

WHITE GREASE

DEBLOCK OIL

1400100 Spray 500ml unid./caixa 12

1400103 Spray 500ml unid./caixa 12
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Produto de alta qualidade à base de teflon que garante uma excelente
 lubrificação.  
- Providencia uma lubrificação soberba e duradoura.
- Baixa fricção.
- Suporta grandes diferenças de temperatura entre -50ºC a 180ºC.
- Previne a corrosão.
- Resistente à humidade.

HIGH-TEF OIL

1400176 Spray 500ml unid./caixa 12

Fórmula única desenvolvida especialmente para a conservação de plásticos, vinil e 
borrachas. 
Penetra as superfícies na sua estrutura molecular originando uma óptima protecção a 
partir do seu interior.

- Renova e protege borrachas, plásticos, pára-choques, spoilers, tabliers,etc.
- Evita o congelamento e engorduramento das borrachas.
-Protecção de longa duração. 
- Previne o congelamento.   

PE 100

1400104 Spray 500ml unid./caixa 12

Massa de lubrificação de cobre resistente a altas temperaturas que quando pulveriza-
da sobre o metal forma uma camada densa e uniforme que não sai com água ou fogo 
nem afecta as borrachas.
Resiste a temperaturas entre os -30ºC a 1100ºC

ANTI SEIZE

1400101 Spray 500ml unid./caixa 12

Lubrificante especial para o sector automóvel e industrial, graças à sua excelente 
resistência à pressão e altas temperaturas.
- Ideal para a lubrificação de peças móveis.
- Muito resistente a pressões permanentes.
- Resistente a água fria e/ou quente e ácidos suaves.
- Bom anti-corrosivo, especialmente no cobre e aço.

TOTAL POWER GREASE

1400110 Spray 500ml unid./caixa 12
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Multi Spray 1000 é um lubrificante profissional , que solta peças que estão coladas 
e as protege da corrosão.  Multi Spray 1000 resiste à humidade  ao estabelecer 
uma barreira entre a humidade e a superfície que deverá ser protegida.  Protege 
sistemas de ignição, baterias e todas as ligações eléctricas.

Propriedades • Limpa e protege
• Mantém a borracha macia
• Isento de silicone

Para limpeza interior e exterior do carburador. 
Apropriado para carburadores com catalizador.
-Fácil de usar, sem ser necessário desmontar quaisquer peças.
-Multifuncional. Também apropriado para sistemas de injecção.
-Apropriado para carros com catalisador.
-Grande poder de limpeza.
-Remove resinas e depósitos de óleos.
-Não deixa resíduos.

MULTI SPRAY 1000

CARB CLEAN

1400118 Spray 500ml unid./caixa 12

1400150 Spray 500ml unid./caixa 12

Antocorrosivo de zinco que protege chapa não tratada. Utilizável como primário. 
Aplicação fácil e uniforme. Rápida secagem. Repintável.
- Fácil e  uniforme
- Seca rápido- Repintável
- Protecção anticorrosão
- Pode ser soldado mesmo com Co2

Spray para tratamento e limpeza de todas as superfícies em inox e alumínio.

ZINC COAT

SPRAY INOX X

1400106 Spray 500ml unid./caixa 12 

1403185 Spray 500ml unid./caixa 12 
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Propriedades Aplicações• Desengordura
• Limpa alcatrão

• Partes de motor

Produto de limpeza para partes eléctricas e electrónicas.
- Boa limpeza.
-Especialmente concebido para ligações eléctricas e electrónicas.
-Baixa tensão a superfícies, permitindo uma boa acção de penetração.

Produto para limpeza de travões. 
Desengordurante de limpeza rápido e eficaz.

CONTACT CLEAN

LIMPEZA DE TRAVÕES

1400162 Spray 500ml unid./caixa 12

1400555 Ultra Clean - Spray 500ml unid./caixa 12
1400179 Power Clean 750ml unid./caixa 12

É um solvente de carroçarias profissional para oficinas de pintura.  
Foi especialmente desenvolvido para a remoção de excesso de vedantes, silicones, 
mastiques, ceras, gorduras, alcatrão, óleo, etc.

Remove: • Excesso de adesivo
• Gordura
• Cera
• Polish e silicones

Produto de tecnologia recente para o amolecimento dos diferentes tipos de colas 
utilizadas na moderna indústria automóvel.  Torna as colas e fitas adesivas moles per-
mitindo a sua fácil remoção.
- Utilizado para remover fitas e adesivos e colas poliuretânas.
- Não danifica as pinturas nem PVC.

MULTISOL - DESENGORDURANTE PROFISSIONAL

SEAL AND BOND REMOVER

1400151 Spray 500ml unid./caixa 12

1400107 Spray 500ml unid./caixa 12
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Removedor de tintas e vernizes industriais. Também remove juntas, alcatrão e gordura.
- Remoção rápida.
- Alta viscosidade.
- Não afecta a borracha.

GASKET REMOVER

1400120 Spray 500ml unid./caixa 12 

Espuma de limpeza de vidros, para eliminar gordura, pó, insectos, nicotina. Odor 
agradável.
- Económico.
- Fácil de limpar.
- Aplicável a qualquer superfície.

SUPER FOAM GLASS CLEAN

1400175 Spray 500ml unid./caixa 12 

Cola de forma rápida e eficiente plástico, borrachas, tecidos, vinil, metal e  cartolina.
- Grande poder de adesão com o mínimo consumo de produto.
- Não coagula nem obstrói o bico de aplicação.
- Permite corrigir  a colagem durante 5 minutos.

SPRAY ADHESIVE

1400108 Spray 500ml unid./caixa 12

Fazedor de juntas de alta qualidade.  É de fácil manuseamento e substitui todo o tipo 
de juntas.
- Resistência superior a altas temperaturas (até 270ºC) e a outras influências, tais 
como produtos químicos.

EASY GASKET

1400407 Spray 275ml unid./caixa 12
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Produto especialmente desenvolvido para limpeza e desinfecção de sistemas de ar 
condicionado e sistemas de aquecimento. Deixa um odor agradável e neutro.

Desenvolvido para a rápida e eficiente detecção de fugas de ar e gás.
- Corresponde às normas DIN DVGW.
- Não é inflamável e protege contra a corrosão.

AIRCO CLEAN CONTROL/AIR CLEAN

LEAK TRACER

1400159 Spray 250ml unid./caixa 12
1401160 Air Clean - 150ml unid./caixa 12

1400112 Spray 500ml unid./caixa 12

Desenvolvido para limpar sem deixar marcas e residuos com grande poder de absor-
ção de água. 

1401705 AQUATEC 500

AQUATEC 500

Polish de acabamento para pinturas novas, muito eficaz em cores escuras e metaliza-
das. 

QUICKSHINE POLISH

1400182 Spray 500ml unid./caixa 12 
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Polish de automóveis único para a renovação e protecção da pintura de forma dura-
doura e eficaz. Limpa e protege numa só operação.

EASY POLISH

1400154 Frasco 500ml unid./caixa 12 

Placa betuminosa insonorizante auto-adesiva.Especialmente desenvolvida para evitar 
ruídos.
- Aplicação fácil.
- Boa adesão sem necessidade de calor.
- Pintável.

ANTI VIBRATION SYSTEM

1400371 Rolo 10mt unid./caixa 1

Filme isolante  autocolante para interior de portas. Door Finish é isolador de tempe-
ratura e à prova de resíduos sendo uma protecção perfeita contra o frio e poeiras.  É 
um produto 100% reciclável e apresenta-se em rolos de 10 metros de comprimento 
com a largura ideal para portas que é 62.5 cm.

DOOR FINISH SPECIAL

1400373 Rolo de 0,6x10mt unid./caixa 1

Cola de 2 componentes, indicada para colagem de metal a vidro. 
Secagem rápida e fácil aplicação.
Ideal para colar rectrovisores.

KIT AERO BOND PARA RECTROVISORES

1400630 Kit unid./caixa 1
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Fita dupla face acrílica, ideal para colagem de frisos e emblemas. 
Fácil aplicação, grande poder de colagem. Resistente a altas temperaturas.

FITA DUPLA FACE ACRÍLICA

1400309 6mm x 10mt unid./caixa 12
1400310 12mm x 10mt unid./caixa 18
1400312 19mm x 10mt unid./caixa 12
1400313 25mm x 10mt unid./caixa 18

Mastique de cordão de 12 mm ideal para colar forras de portas.

Cordão de massa autocolante de 6mm. 
Ideal para isolamento de farolins e tectos de abrir.

VERSA TAPE

PRESS TAPE

1400341 Rolo de 12mm x 20mt unid./caixa 1

1400346 Rolo de 6mm x 5mt unid./caixa 1

Fita de espuma poluretânica expansível ideal para aplicação em zonas sujeitas a 
fricção. Ideal para eliminar ruídos.
- Polimento muito ligeiro a seco ou com água.

COMPRESS TAPE

1400349 20mm unid./caixa 1

Fita auto-adesiva e velcro ideal para fixar tapetes e alcatifas.

Fita isolante de tecido para protecção de fios eléctricos, resistênte a altas temperatu-
ras.

TOP GRIP TAPE

LINEN TAPE

1400350 2 rolos de 2,5mt unid./caixa 1

1400330 1 rolo - 10mtx19mm unid./caixa 24
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Kit completo de reparação de plásticos, fácil e rápido para reparação de todos os 
materiais aplicados no fabrico automóvel.

KIT DE REPARAÇÃO DE PLÁSTICOS

1400901 1 Kit unid./caixa 1
1400500 Repaplast cinza unid./caixa 1
1401434 Repaplast preto unid./caixa 1
1400136 Scratch Repair unid./caixa 1
1400136 Scratch Repair Activador unid./caixa 1
1400337 Rolo de rede de fibra unid./caixa 1
1400611 Tubo 20gr fast glue1 unid./caixa 1
4692100 Pistola unid./caixa 1
1400463 Repaplast Cleaner unid./caixa 1
1400435 Repaplast Primer unid./caixa 1
1400441 Repaplast Finish Koker - 150ml unid./caixa 1
1400907 Bico 50ml unid./caixa 10

Cola de reparação de plásticos 2 componentes universal, para uma reparação rápida 
e de qualidade em quase todas as peças plásticas.

REPAPLAST FILLER

1400500 Cinza unid./caixa 24
1401434 Preto unid./caixa 24

BICOS DE MISTURA

1400907 Bico - 50 ml unid./caixa 12

Betume epóxido de acabamento universal para plásticos 2 componentes. Secagem 
rápida e de grande resistência.

REPAPLAST FINISH KOKER

1400441 Replapast Finish Koker - 150ml unid./caixa 1
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Rolo de rede de fibra para providenciar uma maior resistência em  grandes repara-
ções.

ROLO REDE DE FIBRA

1400337 Rolo 20mt unid./caixa 1

FAST GLUE 1  

1400611 Tubo 20gr - Innotec unid./caixa 1

Cola cianocrilate para colagem rápida e eficaz de todo o tipo de materiais.

Cola cianocrilate em gel para colagem rápida e eficaz de todo o tipo de materiais.

REPAPLAST SPRAY

1400435 REPLAPLAST PRIMER - 500ml unid./caixa 12
1400463 REPLAPLAST CLEANER - 500ml unid./caixa 12

Um produto que aumenta a aderência a superfícies plásticas. É o primário ideal para 
diversas actividades, tais como  reparação, pintura. Repaplast Primer deve ser aplicado 
em todas as superfícies plásticas antes da aplicação de qualquer outro produto.  

Texturado para plásticos.  É um primário estrutural isento de PVC para plásticos de 
carros. Este produto permite que as áreas danificadas sejam  reparadas e que seja 
criado um acabamento OEM (Acabamento Original de Fábrica).  

REPAPLAST STUCTURE COAT

1400138 Spray 500ml - Innotec unid./caixa 12

QUICK BOND

1400636 Stratch Repair unid./caixa 1
1400136 Ativador unid./caixa 1
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Verniz acrílico HS monocomponente com óptimas características de aplicação.
Secagem rápida, brilho elevado, ideal para pequenas reparações.

VERNIZ EM SPRAY

1403132 Spray Clear Coat - 500ml unid./caixa 12

Aparelhos profissionais de rápida  secagem com uma qualidade de alto enchimento, 
baseados numa combinação única de resina e apropriados para a preparação das 
partes da carroçaria para pintura ou como isolantes para as diferentes superfícies.

APARELHOS EM SPRAY

1400200 solid spray filer - 500ml unid./caixa 12
1400400 constrution preimer - 500ml unid./caixa 12
1401421 spot primer light grey- 500 ml unid./caixa 12
1401422 spot primer antracite- 500 ml unid./caixa 12
1400418 speed primer (antracite) - 500 ml unid./caixa 12
1400419 speed primer (green) - 500 ml unid./caixa 12

Tinta acrílica monocomponente, para repintura de interiores com acabamento original. 

SPRAY BODY FINISH

1407033 Spray - 500ml - 7033 - green unid./caixa 12
1407034 Spray - 500ml - 7034 - beje unid./caixa 12
1407042 Spray - 500ml - 7042 - gray unid./caixa 12

Tintas para pára-choques em cores OEM (Acabamento Original de Fábrica).  Para uti-
lizar após a reparação do  pára-choques ou para dar ao pára-choques o seu aspecto 
de  cor original.   

REPAPLAST COLOR FINISH

1400132 Spray 500ml - cinza esc. unid./caixa 12
1400133 Spray 500ml - cinza cl. unid./caixa 12
1400134 Spray 500ml - antracite unid./caixa 12
1400137 Spray 500ml - preto unid./caixa 12
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Selante de aplicação à trincha, fácil de aplicar. Base aquosa.
Secagem rápida, reproduzindo o acabamento original.

* Trincha não incluída no preço do mastique

INOFLEX SEALER  H2O APLICAÇÃO À TRINCHA

1401405 750 ml - cinza unid./caixa 12
*1404105 Trincha unid./caixa 1

Protecção antigravilha em spray indicada para pequenas reparações em laterais e 
aventais.

Cola estrutural 2 componentes, indicada para colagem de peças metálicas ferrosas 
ou não ferrosas na nova geração de carroçarias automóvel .

MULTIFLEX COATING SPRAY

1400131 ANTIGRAVILHA - Preto - 500ml

Produto único de fixação com proprieadades de colagem. Não contém solvente e 
por conseguinte não encolhe nem rasga. Tratasse de um produto com potêncial de 
colagem em superfícies humidas.

Selante MS monocomponente. É indicado para utilizar na vedação de juntas de cha-
pa, isolar e encher elementos da carroçaria, não contem isocianatos e é compatível 
com todos os sistemas de pintura disponíveis no mercado.

ADHESEAL

SAFE SEAL

VERSABOND

1400421 Cart. 290 ml - preto

1400427 Cart. 290 ml - preto

1400416 Cart. 310 ml - preto

METAL WELD

1401460 METAL WELD - 50ml unid./caixa 24
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SAFE AND CLEAN PLUS

1404074 250 ml unid./caixa 12

Desenvolvido para limpar sem deixar marcas e residuos com grande poder de absorção 
de água. 

POWER SCRUBS

1401905 Kit - Balde + toalhetes de limpeza unid./caixa 1
1401906 Rolo Power Scrubs unid./caixa 2

Creme protector resistente à água que protege a pele do contacto directo de ácidos, 
gorduras, pinturas e colas, etc.
- Mantém a pele suave e protegida.

HAND PROTECTOR

1400171 150ml unid./caixa 12

Mastique pulverizável de aplicação à pistola, para preenchimento de elementos da 
carroçaria e reconstrução de juntas originais. Secagem rápida, repintável de imediato. 

MASTIQUE PULVERIZÁVEL

1403470 Spray Seal HS - 290ml - bege unid./caixa 24
1403471 Spray Seal HS - 290ml - preto unid./caixa 24

Pistola pneumática para aplicação de mástique pulverizavel.

PISTOLAS PARA MÁSTIQUE PULVERIZÁVEL

1400919 Pistola Spray Seal unid./caixa 1
1400950 Set - Bicos p/ pistola Spry Seal unid - Set
1400947 Bico p/ pistola Spry - 1.5 unid./caixa 1
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HI-TEMP WAX PRO

1400426 1000ml unid./caixa 12
1400113 5000 ml - spray unid./caixa 12

* kit de reparação de pára-brisas não contém resinas

KIT DE REPARAÇÃO DE PÁRA-BRISAS*

1110100 Kit de reparação de pára-brisas*
1120100 Set Resina (incluindo injector)
1120200 Resina de acabamento
1120300 Polish de vidro
1130200 Laminas (caixa de 10 unidades)
1130500 Espelho
1130300 Cabeça de polimento de berbequim
1130400 Rolo de papel Celofane
1130600 Grease
1130100 Broca 0052

A danificação do vidro pára-brisas em veículos automóveis originada pela que-
da de gravilha, causa frequentemente fissuras na composição do vidro. 
Fácil de utilizar, a reparação pode ser efectuada em 20 minutos.

KIT STONE CHIP REPAIR

1440000 Kit unid./caixa 1
1440010 Black unid./caixa 24
1440011 Antracite unid./caixa 24
1440012 Light Grey unid./caixa 24
1440013 Dark Blue unid./caixa 24
1440014 White unid./caixa 24
1440015 Ruby Red Metalic unid./caixa 24
1440016 Whine Red unid./caixa 24
1440017 Petro Blue unid./caixa 24
1440018 Glaring Red unid./caixa 24
1440019 Dark Grey unid./caixa 24
1440020 Neidy Blue unid./caixa 24
1440021 Egg Yellow unid./caixa 24
1440022 Steel Blue unid./caixa 24
1440023 Dark Green unid./caixa 24

Kit de espátulas em teflon, desenvolvidas para moldar mástiques poliuretânos e Ms. 

Cera de cavidades resistênte a altas temperaturas, para interiores de portas, copots e 
zonas de motor, com odor neutro.

ESPÁTULAS EM TEFLON

1400090 Kit unid./caixa 1
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