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PRO SHOT
LIMPEZA DE INJECÇÃO&CARBURADORES
Referencia:  83915 LP 500 ml

Pro Shot é um poderoso agente de limpeza de injecção e carburadores para veículos a gasóleo e gasolina. 
Combina um alto poder de pulverização com uma fórmula de secagem extremamente rápida. Remove verniz, 
gordura, óleo e borracha. Tecnologia de combustão total que evita resíduos. A sua acção permite libertar 
componentes presos. Limpa bicos de injectores e válvulas, permitindo um funcionamento mais suave dos motores. 
Ideal para pré inspecções.
Instruções de uso: Sistemas de injecção - 1. Com o motor quente, pulverize directamente para a admissão 
durante 5 a 10 segundos  o mais próximo possível da mesma, desligando os tubos se possível. Acelere 
gradualmente e repita se necessário. Sistemas de carburação – 1. Com o motor a quente, retire o filtro de ar e 
pulverize directamente sobre a válvula acelerando gradualmente para evitar que o motor desligue. 2. Bloqueie o 
tubo de combustível para esgotar a gasolina na bóia. 3. Encha a mesma com o Pro Shot e ponha o motor a 
trabalhar para consumir o produto durante cerca de 5 a 10 minutos, fazendo algumas acelerações para ir 
limpando o sistema. 4. Volte a ligar o tubo de combustível e ponha o motor a trabalhar, voltando a pulverizar sobre 
o carburador para uma limpeza total. 
ATENÇÃO: Devido à sua extrema potência tenha cuidado ao pulverizar o produto evitando o ricochete para 
os olhos.
Para uma limpeza mais duradoura e eficaz, utilize no depósito de combustível o Pro Fuel 
Guard III.

• Tecnologia de total combustão.
• Seguro em catalisadores e em sensores de oxigénio.

• Especifico para Válvulas EGR

Referencia: 83910 LP

600 ml

BRAKE CLEANER
LIMPEZA DE TRAVÕES MULTIUSOS

Brake Cleaner é um produto de limpeza extremamente eficaz para remover óleo, massas lubrificantes, pó de travões (Ferodo) e 
sujidade em geral. Pode ser pulverizado em qualquer ângulo. 
Aplicações: Discos de travão, bombas de travão, blocos de motor, discos de embraiagem, cilindros, tecidos, etc. 
Instruções de uso: 1. Remova o excesso de sujidade. 2. Agite energicamente. 3. Aplique o produto abundantemente e deixe secar.

• Produto de limpeza de usos gerais
• Alta pressão, não contém cloretos. De secagem rápida

• Seguro em borrachas e plásticos.
• Válvula de ação de 360°

RADIATOR OIL CLEANER
LIMPA RADIADORES DE OLEO
Referencia: 84666 LP 350 ml

Radiator Oil Cleaner é um poderoso agente de limpeza do óleo dos sistemas de refrigeração dos motores.
Indicado para todos os tipos de motores, poupa tempo e dinheiro.  Aumenta eficiência.  Acção rápida e eficaz.
Aplicações: Todos os tipos de motores, nos respectivos sistemas de refrigeração. 
Instruções de uso: 1. Coloque os botões do aquecimento na temperatura máxima. 2. Ponha o motor a trabalhar até atingir a 
temperatura de trabalho, desligue. 4. Adicione o Radiator Oil Cleaner evitando deitar por fora. 5.Feche a tampa do radiador e ponha 
o motor a trabalhar cerca de 5 a 10 minutos. 6. Desligue o motor e vaze o radiador. Cuidado para não se queimar. 7. Passe por água limpa. 
Para motores maiores utilize duas embalagens. 

• Produto inovador para limpeza do óleo nos radiadores.
• Seguro com juntas e borrachas. 
• Poderosos aditivos de acção rápida.

Maior 
capacidade

Melhor
 limpeza
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MAGIC FOAM CLEANER
ESPUMA DE LIMPEZA MULTIUSOS
Referencia: 84909 LP 750 ml

• Espuma em aerossol de limpeza geral.
• Segura na maioria dos materiais, não mancha.

• Fórmula única, secagem rápida. Aroma agradável.   

Mafic Foam Cleaner é uma espuma em aerossol, que devido às suas características únicas permite uma 
limpeza perfeita de múltiplas superfícies, duras e moles. Segura na maioria das superfícies. Não mancha e não deixa 
resíduos. Com uma única aplicação dá para limpar tudo. Seca rapidamente não deixando resíduos. Aroma 
extremamente agradável e fresco. Deixa os interiores dos veículos como novos.
Aplicações: Todo o tipo de materiais não sendo o mais indicado para cabedal. Interiores e exteriores de 
automóveis, tabliers, estofos em tecidos, plásticos, tejadilhos, ideal para limpar resíduos de nicotina, vidros, etc. 
Seguro nas secções de pintura visto não conter silicone. Pode ser usado no lar visto permitir a limpeza de 
bancadas, computadores, vidros, superfícies vidradas e cerâmicas. 
Instruções de uso: 1. Agite antes de usar. 2. Aplique sobre a superfície a limpar a uma distância de 20 a 30 cm. 
3. Limpe com um pano ou papel. 4. Repita se necessário. 
Atenção: Quando usar em fábricas, teste primeiro o material a limpar,  numa área não visível.

 

HAND CLEANING PASTE
PASTA LAVA MÃOS

• Pasta lava mãos sólida, 
   para uso Profissional.

• Excelente poder de limpeza
  e poder de protecção.

• Contem lanolina que hidrata
  e evita a pele seca e gretada.

Pasta de lava mãos sólida com ingredientes de qualidade superior para uso pro�ssional. Contém lanolina para uma melhor hidratação e prevenção 
da pele seca e gretada, mesmo em condições adversas.

Elevado poder de limpeza e excelente capacidade de enxaguamento. Formula especi�ca com micro grânulos para pele com  muita sujidade. Não 
entope tubagens de esgoto. 90% Biodegradável.

Manter na embalagem original, em local seco e fresco para que as suas características únicas se mantenham inalteradas.

Manter afastado das crianças

Referencia: 84939 LP 4 KG

PARA USO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL

USO EM SITUAÇÕES
DÍFICEIS SUJIDADE
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ACRYSOLVENT
SOLVENTE MULTIUSOS
Referencia: 83930 LP 2004/42/IIB (e) (840) 746

500 ml

Acrysolvent é um solvente de extrema pureza com múltiplas aplicações. Não ataca os materiais. De secagem 
rápida, não deixa auréola nem odor. Remove silicones. Ideal como desengordurante de acção rápida. 

Aplicações: Pode ser usado nas mais variadas situações, onde se necessite de um desengordurante 
extremamente eficaz. Na colagem de pára-brisas, preparação de superfícies para pintar ou colar. Remove alcatrão, 
silicone, adesivos, ceras, gorduras, restos de tinta que não estejam secas. Seguro na maioria das superfícies. Protege 
os cromados.

Instruções de uso: 1. Agitar antes de usar. 2. Pulverizar abundantemente na área a tratar. 3. Limpe com um 
pano ou papel, ou deixe secar. 4. Repita se necessário.

• Solvente de pureza superior,
  para limpeza de inúmeras superfícies.

• Excelente penetração. Acção rápida.
• Multiusos.

AIR CO CLICK CLEANER
(SANITISER)

(DESINFECTANTE)
LIMPA AIR CO CLICK

Referencia: 83651LP200 ml

MULTIUSOS
ACÇÃO

RÁPIDA

Air Co Click Cleaner é um produto de limpeza e desinfecção do sistema de ar condicionado. De fácil 
aplicação e com um aroma extremamente agradável e permanente. Destrói mofo e fungos no evaporador. 
Elimina odores desagradáveis emitidos a partir dos sistemas de ar condicionado.
Instruções de uso: Remova o filtro do habitáculo e garanta que todas as janelas e portas estão fechadas. 
Ligue o motor. Ligue o sistema de ar condicionado e seleccione a temperatura mais baixa e  recirculação 
interna. Assegure-se que as janelas de saída do ar para o rosto estão abertas e definir a velocidade do 
ventilador para metade. Coloque o banco do passageiro o mais para trás possível. Na  posição vertical 
coloque o Air Co Click Cleaner na zona dos pés do passageiro, aponte  o gatilho para a parte traseira 
do veículo e assegure-se  que o seu rosto está bem longe do bico, aperte o gatilho na posição bloqueio. Saia 
do veículo e feche a porta permitindo a descarga total do mesmo, cerca de 10 minutos. Seleccione os 
controles para as configurações normais e deixe trabalhar o ar condicionado mais 5 minutos. Desligue o 
motor e retire o aerossol vazio. Deixe as portas abertas permitindo que o veículo areje por mais 15 minutos 
antes de entregar o veículo ao cliente. Verifique  que o tubo de drenagem do sistema não se encontra 
bloqueado e limpe se necessário. Quaisquer depósitos em face interna dos ventiladores ou pára-brisas pode 
ser limpo com um pano limpo e húmido.



Radiator Flush. Limpa eficazmente e numa única aplicação resíduos de ferrugem dos sistemas de 
refrigeração, mesmo os mais incrustados. Acçao rápida. Contem aditivos poderosos para uma limpeza mais 
eficaz e segura. 

Aplicações: Aplicável em todos os sistemas de refrigeração, mesmo os estacionários.

Instruções de uso: 1. Colocar os comandos na posição de quente 2. Verificar se o parafuso de 
vazamento esta fácil de desapertar. 3. Colocar o motor a trabalhar até atingir a temperatura normal de 
funcionamento, de seguida desliga-lo.4.Ajustar o niuvel do liquido do radiador, para evitar que derrame ao 
adicionar o produto. Adicione o Radiator Flush. 5.  Volte a ligar o motor e deixe trabalhar durante 10-15 
min. 6. Desligue o motor e vaze o radiador, evitando o contacto com a pele. 7. Passe por agua e ateste com 
anticongelante novo.

RADIATOR FLUSH
Referencia: 84667 LP 200 ml
Limpeza de Radiadores

• Limpa eficazmente resíduos de ferrugem 
  dos sistemas de refrigeração.
• Seguro em todos os sistemas
  de refrigeração standard.
• Não ataca plásticos, metais, juntas, etc.

Referencia: 60065 LP

500 ml

• Rápido e eficaz em juntas e carvão.
• Aplicável em todo tipo de juntas.

• Gel activo penetrante, eficácia superior.
• Decapante.
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Carbon & Gasket Remover é um produto de acção rápida e efectiva na remoção de todos os tipos 
de juntas e de carvão. O seu gel activo permite a aplicação na vertical, permanecendo mais tempo em acção. 
Excelente como decapante de acção rápida. Não danifica partes mecânicas, é fácil de usar e limpa-se 
facilmente com água. 

Aplicações: Aplicar em zona bem ventilada e proteger as partes pintadas, plásticos e 
os vinis da pulverização. Juntas de cortiça, fibra e sintéticas. Cabeça dos motores para dissolver 
depósitos de carvão. Válvulas EGR. 

Instruções de uso: 1. Agite bem antes de usar. 2. Aplique o produto a uma distância  cerca de 20 cm a 
30 cm. 3. Deixe actuar cerda de 5 minutos. 5. Retire os restos da junta ou do carvão com um raspador. 6. 
Limpe com água ou com um pano. Repita se necessário.

CARBON & GASKET REMOVER
REMOVEDOR DE CARVÃO E JUNTAS



All Systems Cleaner  è um produto extremamente inovador e eficaz na dissolução de carvão, fuligem, betumes, 
vernizes, gorduras e lacas. Presentes no crude e escondidas nos combustíveis, óleo, LPG e NCG. Esta invenção, é uma 
concentração de produtos de limpeza, numa molécula forte e eficaz, utilizado como um produto único de limpeza para 
vários fins. Anti humidade e congelamento. Contém lubrificantes EP o que garante a protecção das partes mecânicas. 
Não é recomendado para carburadores e motores a gasóleo antigos com uma única bomba mecânica sem 
transferidora.

Aplicações: Limpeza de radiadores com gordura extrema/óleo,  ABS, caixa de direcção, caixa de velocidades auto e 
manuais, diferenciais, óleo do motor, injecção gasóleo, gasolina, LPG, NCG e filtros de partículas desmontados. 

Instruções de uso: 1º tratamento. Em conjunto com Inject & Valve cleaner, adicione ao depósito do combustível, 
gasóleo ou gasolina com o mínimo de 5lts. Conduza como habitual. 5000km depois use só o All Systems Cleaner. 
LPG: 75ml com o LPG pump restante na gasolina.
NCG: 2 doses com o Gas Flebo no injector rail. Óleo: Adicione ao óleo do motor deixe trabalhar 10min, casos 
extremos o dobro e 30min no máximo, com pequenas acelerações. Diferencial, ABS e caixa direcção: Adicione 
e deixe trabalhar 10 min. Caixa de velocidades: Adicione e conduza 10 min. Engrene todas as mudanças. Não 
esquecer, mude sempre o óleo e filtro depois da limpeza. Radiador: Depois de atingir a temperatura de trabalho, 
adicione à água e acelere. Retire depois de 10 min. no máximo. FAP & CAT: Depois de retirados, utilize metade do 
produto numa garrafa de 1,5lt, ateste com água e coloque nos filtros com um bocal tapado agite e deixe actuar 30 min. 
Volte a agitar, passe por água e repita com a outra parte.

Referencia: 84635 LP 300 ml

Referencia: 84645 LP

500 ml
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O Extreme Cleaner Aerossol é um produto altamente eficaz na resolução de problemas de combustão nos 
veículos. Remove carvão, lacas e vernizes. Tem uma alta capacidade de limpeza e um vasto leque de utilização. Pode ser 
utilizado em segurança, tanto num motor a gasóleo como a gasolina o que o torna único no seu ramo.
Aplicações: Em motores de combustão interna a gasóleo e a gasolina. Na limpeza das admissões, dos turbos/VGT, na 
libertação do carvão à volta dos injectores, na limpeza dos filtros de partículas e dos filtros de catalisadores.
Instruções de uso: Utilize sempre o regulador de fluxo que vem no Applicator Kit, (vendido separadamente), 
montado na embalagem. Limpeza das admissões a gasolina: utilize o tubo de 4 mts e com o motor a 1000 rpm, 
pulverize no colector antes do corpo do acelerador. Gasóleo: utilize o tubo de 4mts, pulverize no colector a seguir ao 
medidor de massa de ar. Enquanto conduz o veiculo. Injectores: pulverize á volta dos mesmos e deixe actuar, repita se 
necessário. Turbos/VGT: se possível com o motor em funcionamento, caso contrário desligue-o. Pulverize no interior 
com o tubo branco ou vermelho, deixe actuar. Repita se necessário. EGR: com o motor desligado, pulverize com o tubo 
com a ponta branca e azul, deixe actuar. Repita se necessário. FAP/DPF: Ligue o tubo vermelho ao tubo de pressão na 
parte de cima do filtro, ligue-o ao de 4 mts depois ao regulador. Pulverize todo o produto com o motor ao ralenti. Deixe 
actuar no mínimo uma hora. Force a regeneração. CAT: ligue o tubo vermelho à conexão antes do catalizador, ligue-o 
ao de 4 mts, depois ao regulador. Pulverize lenta e constante a totalidade do produto. Deixe actuar uma hora.

EXTREME CLEANER
LÍQUIDO DE LIMPEZA EXTREMA

• Concentração professional, para limpezas extremas.
• Limpa eficazmente as admissões, EGR, Turbo/VGT, 

DPF/FAP e catalisadores.
• Limpa os depósitos de carvão.

• ISO 9001 & 14001

ALL SYSTEMS CLEANER
LIMPA SISTEMAS UNIVERSAL

• Único e eficaz.
• Concentração profissional.
• Limpa todos os sistemas num veículo.



INJECT & VALVE CLEANER
 

• Inovador produto para limpeza de injecção, 
combustão, válvulas, EGR, Turbos/VGT, 

DPF/FAP
• +KW + Nm + Km/lt

• Formulação Extra Power.
• Iso 9001

Aplicator Kit, para ser usado exclusivamente com o produto 5-Tech Extreme Cleaner.

Tendo em conta a limpeza que vai efectuar na viatura, só tem de seleccionar o aplicador para a função em questão.

Composto por um regulador de fluxo, cinco mangueiras aplicadoras, (para limpeza dos filtros de partículas e catalisador,
admissões, turbos, VGT, válvula EGR, injectores com carvão) e conector dos tubos.

Referencia: 84601 LP

Referencia: 84626 LP

300 ml
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O Inject & Valve Cleaner é provavelmente o mais poderoso agente de limpeza vendido no mundo. Foi especial-
mente formulado para substituir todos os sistemas de limpeza existentes no mercado. De fácil uso, foi concebido de 
maneira a que sobreviva à combustão e que proporcione às válvulas escape, turbos, EGR, DPF e CRT o fim a que foi 
destinado. Durante a sua combustão são produzidos novos vapores com capacidades extras de limpeza. Aumenta a 
performance tanto nos carros antigos como nos mais modernos. Limpa injecções, válvulas de escape, EGR, turbos/VGT. 
Proporciona um melhor funcionamento dos filtros de partículas, tornando o processo de regeneração mais eficiente. 
Aumenta o tempo de vida do mesmo.Reduz o fumo preto. Adicionado a 10 lt em ligeiros ou a 50 lt em camiões, reduz 
em 50% a emissão de gases poluentes em 15 minutos de condução. Não ataca borrachas, plásticos, metal e é 100% 
compatível com todos os motores de combustão interna.

Aplicações: Motores a gasóleo e gasolina.

Instruções de uso viaturas ligeiras: adicione 300ml do produto entre 5lts a 60lts de gasolina, 65 lts a gasóleo. 
Pesados: adicione 900ml de produto entre 5 lts a 60lts de gasóleo. 
Motos e scooters: 180 ml entre 5lts a 15 lts de gasolina. 

APPLICATOR KIT• Limpeza dos filtros de partículas e catalisador
admissões, turbos, VGT, válvula EGR, injectores com carvão) 
e conector dos tubos.


