UTILIDADES PARA O LAR

REMOCICAL
J0600
J0605

1 LT
5 LT

Limpeza de pavimentos, muros,
superfícies em geral, de pedra,
granito, mármore, cimento e tijoleira.
Elimina resíduos de cimento, cal,
tinta, sujidades diversas, manchas de
ferrugem, etc.

MASSA TAPA FENDAS
J0610
J0611

1KG
4KG

Massa branca fina, para reparação e
nivelação de superfícies de gesso,
tijolo e alvenaria em geral.

DILUENTE CELULOSO
USO GERAL
J0615
J0616

1LT
5LT

Destinado à diluição de produtos de
base celulosa. Muito utilizado para
limpezas e desengorduramento em
geral.
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DILUENTE SINTÉTICO
J0628
J0629

1LT
5LT

Principalmente destinado para
diluição de produtos de base sintética.
Utilizado adicionalmente para diluição
de óleos e gorduras.

FIRE PLUS (ACENDALHA
LIQUIDO PARA CHURRASCO)
J0630
Acendalha em gel. Iniciador de
combustão para churrasqueias,
lareiras, grelhadores e salamandras.
Fácil de utilizar, Rápido e de
excelente eficiência.
Mais seguro que as acendalhas
líquidas tradicionais.
Sendo em gel, não salpica nem
derrama com facilidade.

BENZINA
J0635
J0636

1LT
5LT

Solvente de limpeza incolor, de odor
forte e que seca rapidamente. Pode
ser utilizado para desengordurar e
limpar metais. Muito usado como tira
nódoas na indústria têxtil. Tira nódoas
de banha, manteiga, cera, graxa,
batton, café, etc. Pode ser utilizado
como diluente para alguns tipos de
tintas e colas.
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GEL FONDUE (GEL DE QUEIMA
PARA COZINHA)
J0640
Instruções de uso:
1- Abrir a tampa da lamparina
2- Encher até dois terços da
lamparina
3- Afastar a embalagem
4- Acender a chama

LIMPA INOX 1LT
J0649
J0650

0,5LT
1LT

Produto específico para limpar e remover
manchas de superfícies em aço
inoxidável, alumínios, cromados, entre
outros. Limpa com eficiência e deixa a
superfície com aspecto renovado.
Limpa inox remove manchas de dedadas
e de inícios de corrosão, de descoloração
por calor, de oxidação, gorduras e óleo,
entre outros, restituindo o aspecto
original ás superfície.

ÓLEO CITRONELA
J0665
Instruções de uso:
1- Encha a lanterna até que a
mecha esteja completamente
embebida
2- Aguarde 5 minutos para
acender até que o pavio esteja
completamente absorvido com
óleo citronela.
3- Ajustar a mecha
4- Acender a tocha com fósforos
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AGUARRÁS MINERAL
J0685
J0687

1LT
5LT

Utilizada na limpeza,
desengorduramento e polimento de
metais. Diluente para óleos e alguns
produtos sintéticos. Usado no fabrico
de ceras tradicionais de aplicação em
madeiras. Liquido incolor, com um
odor característica forte.

ACETONA INDUSTRIAL
J0694
J0695

0,5LT
1LT

Usado para remover verniz das unhas
e para retirar manchas de tecidos.
Utilizado como solvente nas industrias
de tintas e vernizes, na fabricação de
plásticos, fibras, vidros, etc.

SUBPETROL
J0690
J0691

1LT
5LT

Produto designado a limpezas e
desengorduramentos gerais. Muito
usado na limpeza de peças de
automóveis, ferramentas, motores,
utensílios de pinturas, etc.
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PETRÓLEO
J0699
J0700
J0701

0,5LT
1LT
5LT

Petróleo especial destinado a ser
utilizado como iluminante e
carbonante em motores de rega,
candeeiros, lamparinas, entre outros.

VASELINA
J0705
J0706

1 LT
5 LT

Liquido incolor, ligeiramente espesso,
com um leve odor.
Usada como lubrificante em diversas
situações tais como junções,
empancamentos de veio, etc.
Também usado como lubrificante
para vários usos, protege a pele da
acção do frio, vento, calor, poeiras.
Usando também para a limpeza e
conservação de couro.

GESSO CRÉ
J0710

1KG

Carga usada principalmente na
preparação de massas de barrar e
betumes em conjunto com o alvaide,
aguarrás pura e o óleo de linhaça.
Torna as massas macias e fáceis de
trabalhar.
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BETUME DE VIDRACEIRO
J0720

1KG

Betume formulado à base de óleo de
linhaça, pigmentos e cargas
inorgânicas devidamente
seleccionadas. Empregue na
construção civil para a
reparação e fixação de vidros
de janelas, portas, etc.

LIMPA MÓVEL
J0730
J0733

250ML
1LT

Limpa, dá brilho e conserva os seus
móveis e madeiras

ÓLEO DE LINHAÇA
J0739
J0740

0,5LT
1LT

É utilizado como constituinte de
diversos tipos de betumes dos
quais se inclui o vulgar
“Betume de Vidraceiro”.
Adicionando umas gotas num pano e
limpando as superfícies da
madeira, restitui o brilho e
vivacidade das cores.
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ÓXIDO DE FERRO 500g
J0750
J0751
J0752

VERMELHO
PRETO
AMARELO

Pigmentos a base de óxido de ferro
naturais muito usados na
pigmentação de massas,
nomeadamente de cimentos para
pisos. Podem também ser usados
para afinação e cores de tintas,
massas, etc. Excelente estabilidade
de cor.

REMOFER
(removedor de ferrugem)
J0769

0,5LT

Aplica-se sobre ferro onde existem
resíduos de ferrugem. Reage com os
resíduos de ferrugem que a limpeza
mecânica não conseguiu remover.
Passiva a superfície conferido em
revestimento protector temporário.
Fácil aplicação.

CREOLINA 1LT
J0780
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ADUBO LIQUIDO SUPER
CONCENTRADO
J0850
Agitar antes de usar. Evitar a
aplicação durante as horas de maior
calor.

CIMENTO RÁPIDO
J1000

CIMENTO COLA FLEXIVEL
J1005
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CIMENTO REFRATÁRIO
J1010

CIMENTO COLA CINZA
J1015

CIMENTO COLA BRANCO
J1020
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ARGAMASSA PRONTA
J1030

TAPA JUNTAS
J1060

GESSO FINO ESTUQUE
J1090
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