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Uma nova realidade
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

A limpeza de superfícies e obje-
tos, seguidas da sua desinfeção, 
são ações que, nas últimas se-
manas, passaram a ter uma es-
pecial relevância na prevenção 

da transmissão da Covid-19 e, por isso, na 
garantia de um serviço seguro por parte das 
oficinas, tanto para os funcionários como 
para o cliente final. Segundo a DGS, o vírus 
permanece em superfícies durante um pe-
ríodo que pode até aos 6 dias. As empresas 

A limpeza e higienização de 
superfícies e de objetos são 
agora medidas decisivas para 
que as oficinas mantenham a 
sua atividade de forma segura, 
prevenindo a transmissão do 
Covid-19 
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO
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JMCS
243 702 981
http://jmcs.pt

A JMCS disponibiliza produtos para:

Viaturas:
- Pure Air - Higienizante em versão spray 
ou líquido para equipamentos de clima-
tização auto. 
- Lavaggio Cassonetti - Fórmula especí-
fica de elevado poder detergente, amplo 
espectro de acção desinfectante e elevado 
efeito desodorizante.

Instalações:
- Sandik - Desinfectante para superfícies 
duras, pronto a usar. 
- JP Ready - Detergente desinfetante 
inodoro que permite realizar numa única 
operação a limpeza e a redução da carga 
bactérica residual.
- Jaminal Plus - Detergente desinfectante 
concentrado sem odor, à base de sais de 
amónio quaternário, para qualquer tipo 
de superfície e materiais. 
- Gemini e Gemini pronto - Detergente 
clorado, de acção desinfectante, para 
superfícies duras.
 -Clorofoam - Detergente alcalino com 
cloro activo para limpeza completa e 
higienização e desinfecção.

Higiene Pessoal:
- Ecomax - Sabonete líquido, perfumado. 
Fórmula equilibrada em tensioativos e 
emolientes.
- Maniguard Gel - Gel detergente para as 
mãos com microesferas e elevado poder 
desengordurante e emulsionante.

têm apostado, por isso, em disponibilizar 
produtos e equipamentos para que sejam 
tomadas todas as medidas de cuidados na 
limpeza e desinfeção de todas as superfí-
cies nas oficinas, nos veículos e também a 
frequente desinfeção por parte dos seus co-
laboradores. A PÓS-VENDA foi conhecer 
a oferta do mercado no âmbito dos produ-
tos que garantem todas as condições para a 
continuidade de atividade das oficinas e da 
saúde de todos os intervenientes. 
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- Primagel Plus - Gel transparente desin-
fectante para higiene das mãos.

Berner
214 489 082
www.berner.pt

Na oferta da Berner destaca-se a gama de 
produtos para proteção do habitáculo dos 
veículos, a serem utilizados no decorrer 
do serviço efetuado pelos profissionais.
 
A Berner disponibiliza: 
- Rolo de 500 Plásticos para cobertura 
de bancos, descartáveis, para que os pro-
fissionais não estejam em contacto com 
o banco que mais tarde será utilizado 
pelos seus clientes. Neste âmbito des-
taque ainda para o Rolo Filme Plástico, 
que assegura a proteção de zonas como 
a manete das mudanças ou o volante, 
sendo mais maleável. 
- Para aplicação depois de realizado o 
serviço, destaque para a gama de produtos 
de limpeza de superficies, nomedamente 
a Espuma Limpeza Multi X, ideal para 
todo o tipo de superficies e que confere 
uma adequada limpeza das mesmas. 
- No âmbito da higienização, desta-
que para o Kit Aircleaner A/C e do 
Ambientador Fresh.  

Sonax, Errecom
Krautli Portugal
219 535 600
www.krautli.pt 

- A Sonax, representada pela Krautli 
Portugal, tem vários produtos que ajudam 

na boa higiene dos veículos. A Sonax 
oferece o “ Sonax Xtreme Limpeza de 
Interiores”, com uma fórmula especial-
mente desenvolvida para uma limpeza 
higiénica do veículo. Enquanto limpa o 
interior do veículo, também vale a pena 
trazer alguma frescura ao sistema de ven-
tilação. O “Sonax Car A/C Cleaner Air 
Aid” não é um desinfectante, mas utiliza 
uma fórmula probiótica para assegurar 
rápida e facilmente a limpeza do ar e a 
remoção de odores. 

- Como distribuidor oficial da Errecom, 
a Krautli apresenta um nebulizador ul-
tra-sónico Atom Machine, desenvolvido 
para pulverizar um líquido onde os vapo-
res resultantes (menos de 5 micron) são 
distribuídos pelo veículo para higienizar e 
desodorizar o cockpit e o sistema de A/C, 
proporcionando uma solução de higie-
nização e desodorização. Características 
Técnicas: taxa de nebulização: 390 ml/h, 
líquido de higienização e desodorização 
disponível em 6 fragrâncias.

Nettuno
Leirilis
244 850 080
www.leirilis.com
www.dpautomotive.pt

A Leirilis lançou, no mês de abril, dois 
produtos da Nettuno para higienização 
e proteção das mãos. Ambos os produtos 
contêm aditivo antibacteriano e hidra-
tante, não contêm álcool, o que além de 
proteger trata também a pele:

- Sendygien - Sabão líquido com ação 
higienizante, em embalagens de 1 litro;
- Kill Plus - Spray desinfetante rápido 
sem enxaguamento para as mãos, em 
embalagens de 100ml.  
- Para a proteção dos veículos, a Leirilis 
disponibiliza produtos como proteção 
de volante, estofos e chão, no entan-
to, estes estão disponíveis apenas para a 
Rede Oficinal RedService, devido à sua 
personalização. 

Ozone is a molecule that consists of three oxygen atoms (O ). The ozone molecule is very unstable and has a short half-life. Therefore, it will 3

decay after some time into its original form: oxygen (O ), according reaction presented below: 2 O  1  3 O .2 3 2

In essence ozone is nothing more than oxygen (O ), with an extra oxygen atom, formed by an high electric charge and an extra oxygen atom. In 2

nature ozone is produced at thunderstorms and in the ozone layer from the sun's ultra-violet (UV) rays. The extreme high voltages found in 
thunderstorms produce ozone from oxygen. 
For the production of ozone, "corona discharge" is more used due to the greater advantages of this method.

Ozone operates according the principle of oxidation. When the ozone molecule  (O ) contacts with something “oxidizable”, the charge of the 3

ozone molecule will directly ow over. This is because ozone is very unstable and likes to turn back in its original form (O ). Ozone can oxidize 2

many kinds of materials, and especially smell molecules and microorganisms like viruses, molds and bacteria. The extra oxygen atom released 
from the ozone molecule binds with the other material. What eventually remains is only the pure and stable oxygen molecule. 

Because ozone has a strong recognizable smell, very low concentrations of it will soon be 
perceived. This makes it generally safe to work with ozone. For the purication of air, the 
ozone must be produced on-site. Because of its short half-life, ozone will decay soon after 
production and a lot of factors can inuence its half-life such as the temperature. Because 
ozone reacts with many materials, the concentration of ozone will be reduced quickly. At 
higher concentrations ozone is harmful for human health after inhalation, but these 
concentrations are much higher than the smell threshold at which ozone can be smelt (garlic 
smell), so harmful concentrations will be noticed quickly. When people are exposed to high 
ozone concentrations the symptoms can vary from dryness in the mouth and throat, 
coughing, headache and chest restriction. 

After the treatment it's necessary to ventilate the treated room.

In vehicle air conditioning systems and in passenger cabins, where cleaning and hygiene are important, the manual use of chemical products 
are quite often insufcient to ensure the total elimination of contaminants, that are, in addition to infecting the environment, the main cause of 
unpleasant smell.

In fact in some zones it is impossible or very difcult the removal of these contaminants. 

Bacteria, viruses, spores, mould, fungi and any other organic organism
Chemical contaminants (deriving from emissions of panels, carpets, paints, plastic materials, etc.)

Therefore it eliminates any odour both organic and inorganic, without covering it. 

A system for the aspiration of air and diffusion of ozone 
A special device that produces ozone by “Corona  discharge”.
A supply cable.
A timer on/off push-button panel to select the ozone production time.

Dimensions:  350 x 195 x 190 mm.
Electrical specications: 230 Vac – max 20W 
Ozone production: 1000 mg/h

 OZONE MAKER 1000 

MADE IN ITALY

SOLUTIONS - TD 

Ofce: Via Monsignor Alai 2, 42027 Montecchio Emilia - ITALY 

E-mail: info@solutions-td.com Tel: +39 345 036 6230

ENG

USE IN THE AUTOMOTIVE FIELD

The OZONE GENERATOR ensures a total decontamination, because it destroys:

The OZONE GENERATOR includes:

FEATURES:

Solutions
Intermaco
234 520 110
www.intermaco.pt

A Intermaco disponibiliza o Purificador 
de ar por Ozono, modelo Ozone Maker 
1000 da marca Solutions (100% made in 
Italy). O Ozono é um potente germicida 
ecológico. Graças à sua potente capacida-
de de oxidação, destrói, de forma rápida 
e eficaz, os microrganismos (bactérias, 
vírus, bolores, fungos e esporos) em todos 
os tipos de superfícies. Esta máquina é 
profissional. A produção é controlada 
por uma placa eletrónica, produzida em 
Itália, de modo a dosear o Ozono de 
forma correta. Apesar da Ozone Maker 
1000 produzir só 1000 mg/h, o Ozono 
produzido é mais puro e mais eficaz. A 
desinfeção e desodorização de superfícies 
e tapeçarias em veículos é feita de forma 
rápida e eficaz com o Ozono. O gerador 
de Ozono é alimentado apenas por ele-
tricidade e ar ambiente. O estado gasoso 
do Ozono permite chegar aos pontos 
mais escondidos e de difícil acesso, sem 
necessidade de desmontar. 

Autobrillante
918 862 010
www.autobrillante.com

Disponibiliza um protocolo de limpeza 
e desinfecção para veículos e pessoal da 
oficina, numa solução de cinco etapas:
- Etapa 1 - equipamento de proteção – 
máscaras e luvas – da equipa de recepção 



 39

PUBLICIDADE

Soluções de Desinfecção e Higienização automóvel

Website: www.lusilectra.com LinkedIn: www.linkedin.com/company/lusilectra
Facebook: www.facebook.com/Lusilectra

Salvador Caetano

Lusilectra

Salvador Caetano

Lusilectra

Geradores de Ozono

   ○ Características principais:
        - Desinfetante de bactérias, vírus e odores
        - Eliminação automática do ozono

Saiba mais em...

www.lusilectra.com

e consultores de serviço.
- Etapa 2 - limpeza profunda com o de-
sinfetante G3 nas superfícies de contato 
do veículo. Para estofos, tecido e couro, 
a Autobrillante recomenda o Autoglym 
Interior Cleaner. 
- Etapa 3 - proteger o veículo durante a 
estadia na oficina, com capas de assento 
descartáveis ECO, feitas com 50% de 
material reciclado. A oferta é complemen-
tada por tapetes de proteção de piso feitos 
de papel reciclado, rodas de cobertura 
de borracha ou película de rolo, além 
de sacos de bloco.
- Etapa 4 - proteção de mecânicos, pin-
tores e outros profissionais, com luvas de 
nitrila, látex, vinil, neoprene ou couro.
- Etapa 5 - antes de entregar o veículo 
ao cliente - estabelece a desinfecção das 
áreas de reparação com G3, bem como 
a lavagem do corpo. O Autoglym TF3 
Extra é indicado para esta última opera-
ção,enquanto para a lavagem do carro a 
empresa recomenda produtos da Kanor.

Kenotek
+800/24 35 46 37
www.kenotek.eu 

A Kenotek disponibiliza o Kenolox 10 
PRO, para interiores de viaturas e super-
fícies delicadas (chaves, teclados, ambiente 
de escritório e oficinal, ferramentas, etc.). 
O composto de ácido láctico e peróxido de 
hidrogénio é a fórmula exclusiva sem álcool 
para desinfetar superfícies por pulverização 
ou nebulização, sendo eficaz aplicar com 

o equipamento pistola “Tornador” ou 
similar. Características: pronto a usar, 
não há erros na dosagem devido ao fator 
humano. Também disponível em aeros-
sóis; tempo de contato limitado e sem 
necessidade de enxaguamento depois 
da aplicação; a sua formulação torna-o 
aplicável a todos os tipos de materiais e 
superfícies; não contém álcool vapori-
zado; o Kenolox 10 está aprovado para 
desinfecção de espaços por nebulização. O 
procedimento específico está em confor-
midade com os mais recentes e rigorosos 
regulamentos EN para atividades bacteri-
cidas, virucidas e levuricidas; respeito com 
os materiais e superfícies: sem corrosão 
causada por resíduos, como produtos à 
base de ácido peracético.
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Launch
Gonçalteam
212 251 578
www.goncalteam.pt 

A Gonçalteam disponibiliza equipamen-
tos para medir a temperatura do corpo 
e também a maquina de higienização 
através do ozono, da Launch. Este pro-
duto está equipado com um filtro dian-
teiro e um display táctil para facilitar a 
sua utilização. É portátil e adapta-se a 
qualquer habitação/habitáculo e pela 
sua potência pode ser regulado em tem-
po, já que purifica rapidamente o ar. 
Capacidade de débito de 10.000 mg/h 
de ozono. Características:  dimensões 
18,5x25,5x19 cm, ajuste de tempo 10-
120 min, alimentação 220V±10%/50 
Hz, Peso 2,9 kg, controlo teclado táctil. 
Também comercializa máscaras faciais 
reutilizável em cortiça “Face Cork”, vi-

seiras em acrílico (personalizadas ou não), 
máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, 
álcool gel em 500 ml e 5 lts, desinfectante 
não alcoólico e creme protetor para as 
mãos. A Gonçalteam disponibiliza ainda 
divisórias de escritório e de viaturas de 
transporte passageiros. 

Nexzett
PMA
+49 2261 6095 433
http://nextzett.de

A PMA Unipessoal está a comercializar 
desinfetante de largo espectro: Sanit Clean 
pronto a usar, um desinfetante virucida, 
bactericida e fungicida. É um detergente 
desinfetante e espumogéneo, especialmente 
indicado para ser utilizado na limpeza de 
superfícies duras.  Contém tensoactivos 
que coneferem ao produto propriedades 
de limpeza que permitem utilizá-lo com 
limpador e desinfetante. Pode aplicar-se 

em todo o tipo de superficies: chão, pa-
redes, maquinaria, utensílios, veiculos de 
transporte de alimentos e outros. Para uma 
atividade bactericida, aplicar o produto e 
deixar atuar sobre a superficie durante 5 
minutos. Para uma atividade virucida, de 
acordo coma normativaen 14476:2013 e 
fungicida, aplicar o produto e deixar atuar 
pelo menos 15 minutos. Este produto pode 
ser aplicado de diferentes maneiras: com 
acção mecânica, usando uma esfregona 
ou limpando as superficies com um pano 
impregnado de produto, pulverizando 
sobre as superfícies a tratar, emergindo 
alguns equipamentos ou ferramentas di-
retamente no produto.

Liqui Moly Iberia
21 925 07 32
www.liqui-moly.pt 

- Para os mecânicos - a Liqui Moly dis-
ponibiliza uma gama de produtos de 



cuidado com a pele: a pasta lava-mãos, 
que deve depois ser complementada com 
um creme de cuidado. 

- Para as instalações - a Liqui Moly tem 
um produto específico para limpeza 
profunda das instalações: o Universal 
Reiniger, um produto desengordurante e 
para limpeza industrial concentrado e so-
lúvel em água. Isento de fosfatos, silicatos 
e solventes, é um produto biodegradável 
e amigo do ambiente. Adequado para a 
limpeza de paredes e pisos de oficinas e 
pode ser utilizado com aparelhos de alta 
pressão e de pulverização. 

- Para os carros dos clientes - a Liqui Moly 
tem, para vidros e espelhos, a Espuma 
Detergente Limpa-vidros. Para o tablier, 
o produto de Cuidado do Cockpit está 
disponível em aroma de baunilha e limão. 
A Espuma Detergente para Estofos ga-
rante a eliminação da sujidade de todo 
o tipo de estofos e têxteis. Para as zonas 
de plástico, volante ou comando da caixa 
de velocidade e travão de mão pode ser 
usado o produto de Limpeza do Interior 
do Veículo. Para desinfeção das condutas 
e do sistema do ar condicionado dispo-
nibiliza o Klima Refresh.

Create Business
214 821 550
www.createbusiness.pt

- Para os veículos, a Create Business dis-
ponibiliza o purificador de ar gerador de 
ozono Purifier O3, com Produção real 
de ozono 5000 mg / h, tecnologia de 
geração de O3: luz ultravioleta de ondas 
curtas. Configuração do temporizador 
de 10 minutos a 10 horas: no final do 
tempo estabelecido, a geração de ozono é 
interrompida; 10 minutos depois, o ven-
tilador desliga. A empresa disponibiliza 
ainda o Spray “Cabin Sanitary Agent”, 
que desinfeta o habitáculo. 

- Para os mecânicos, comercializa más-
caras de proteção FFP2, com eficácia da 
filtração: 99-100%, filtro de 4 camadas, 
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e as máscaras de Uso único, com eficá-
cia de filtração superior a 90% e filtro 
de 3 camadas. Disponibiliza também o 
Dermex HM, um higienizante para a 
pele, líquido, de fácil aplicação e sem 
necessidade de ser aclarado com água. 
Disponível em embalagens de 1lt e 5lts.
 
- Para as instalações, oferece o Lubacin 
DSC, um higienizante formulado para 
ser usado em todo o tipo de objectos 
e superfícies e em espaços com grande 
afluência de pessoas. Disponível em em-
balagens de 1lt e 10lts.

Cetrus
252 308 600
www.cetrus.pt

A Cetrus apresenta, através das suas re-
presentadas, dois modelos de geradores 
de ozono. Os geradores de ozono repre-
sentam um enorme aliado no combate 
a transmissão de vírus, pois permitem 
uma higienização e desinfeção de espaços. 
Genericamente, o modelo básico deve 
ser utilizado dentro da viatura e produz 
o ozono através de placa cerâmica. O 
modelo Plus, permite ser utilizado do 
lado de fora das viaturas, através de tubos 
que são ligados à mesma. Neste modelo, 
o ozono é produzido através de um reator 
de quartzo.

Roberlo
+34 972 478 060
http://pt.roberlo.com

A Roberlo disponibiliza o Sanius, Surface 
Hygienizing, higienizante de superfícies. 

Uma nova solução hidroalcoólica capaz 
de manter os ambientes de trabalho lim-
pos e com a máxima higiene: Limpeza 
máxima, Adequado para qualquer tipo 
de superfície, Fácil de usar, Produto ver-
sátil com múltiplos usos, disponível em 
embalagens de 400 ml.

2Q Portugal
219 246 548
www.greenpower.cleaning

A 2Q Portugal disponibiliza soluções 
de higienização de oficinas utilizando 
fórmulas próprias com base em etanol, 
cloreto de benzalcónio e hipoclorídrico 
de sódio como biocidas. Disponibiliza:
  
- Desinfetantes de Mãos - O Gderm, 
um gel desinfetante de mãos de elevada 
eficiência, para funcionários e clientes.
- Desinfetantes de Superfícies - O de-
sinfetante hidroalcoólico de superfícies 
Grapid direta vital para desinfetar zonas de 
contacto direto como cockpit, fechaduras, 
etc. O desinfetante Industrial Gclosan é 
uma solução económica para a desinfeção 
de superfícies não metálicas.
- Desinfetantes e Detergentes de 
Superfícies - Para uma detergência e de-
sinfeção das superfícies a Greenpower 
possui uma gama de produtos de múltiplas 
aplicações, em superfícies verticais ou 
horizontais, com ou sem espuma. Todos 
os produtos desta linha possuem uma ação 
de higienização das superfícies, uma ação 
de desinfeção e bactericida e de  limpeza 
profunda. Podemos encontrar nesta gama 
o GKiller, o GKiller F e o Gclosan F para 
pavimentos e paredes verticais.

Open Parts
AleCarPeças
218 150 044
www. alecarpeças.pt

A AleCarPeças comercializa o gerador de 
ozono X-PRO da Open Parts, projetado 
para a higienização de veículos. Desinfeta 
qualquer tipo de superfície. De ação rá-

pida e 100% ecológica. Este gerador de 
ozono, com tecnologia de quartzo, gera 
artificialmente ozono transformando o 
oxigênio no ar de O2 para O3 por meio 
de efeito de coroa que, comparado com 
os geradores de placas comuns, não pro-
duz outros gases nocivos à saúde. Uma 
vida útil do aparelho de 20 mil horas. 
A estrutura portátil permite higienizar o 
carro em 4 etapas: posicione o gerador no 
habitáculo do veiculo; defina os tempos 
de higienização desejados; feche o carro 
e aguarde o tratamento; retire o aparelho 
e ventile o habitáculo. O gerador não re-
quer manutenção. O gerador é adequado 
para a higienização de veículos de várias 
dimensões e salas até 70m². A bomba de 
pressão incluída permite uma difusão com-
pleta e uniforme do ozono. Possibilidade 
de higienização com o gerador dentro ou 
fora da viatura.

NorComb 
Norbat
229 064 814
http://norbat.pt

O Grupo Norbat, através da NorComb, 
disponibiliza vários produtos de limpe-
za, lavagem, higienização e proteção, 
individual e de superfícies. A gama de 
produtos inclui: multiusos, higienizantes, 
desinfetantes clorados perfumados, limpa 
vidros, desengordurantes, gel de mãos, 
gel sanitário, ambientadores, lixívias, 
abrilhantadores e protectores de tabliers, 
abrilhantadores de pneus e jantes, massa 
para mãos, papel auto corte, papel indus-
trial, rolo marquesa, consumíveis e des-
cartáveis (sacos do lixo, luvas, mascáras, 
sapato protector, avental), entre outros.
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Recomendações para 
a limpeza de um veículo

1 –Tenha-o mesmo limpo Garantir 
a limpeza dentro do carro é mais 
importante do que nunca.
Segundo o site do Centro Federal
de Educação em Saúde (BZgA), os
produtos de limpeza disponíveis no
mercado podem remover mais de 90%
dos germes de superfície.

2 – Produtos para limpeza e cuidado
Utilize produtos recomendados para
o seu carro. Limpa completamente
e é suave em materiais, não corroe
superfícies sensíveis e torna o carro
higienicamente limpo. No entanto, não
desinfecta, por isso é importante manter
uma boa higiene das mãos.

3 – O acessório correto Remova muito 
bem a sujidade e qualquer resíduo do 
produto de limpeza com um pano limpo 
e absorvente.

4 – Use somente desinfetante nas suas 
mãos Os desinfetantes são altamente 
recomendados para manter uma boa 
higiene das mãos; no entanto, eles não 
são adequados para limpar o interior de 
um carro. Podem danificar superfícies 
sensíveis e causar bacicidade, manchas 
ou fragilidade.

5 – Não falhe nenhuma superfície Limpe 
todas as superfícies que as mãos tocam: 
bancos, apoios, volante e todo o painel, 
a manete da caixa de velocidades, todos 
os puxadores, o espelho retrovisor, o 
abridor da mala, a alavanca para abrir o 
capô, bem como a tampa do tanque de 
combustível e a tampa do bocal.

6 – Não tenha pressa Dê tempo para 
os produtos de limpeza actuarem. Os 
detergentes não devem ser deixados 
permanentemente em superfícies, pois 
podem corroer.

Fonte: Sonax

Magneti Marelli
www.magnetimarelli-aftermarket.pt

A Magneti Marelli disponibiliza o equi-
pamento de desinfecção por ozono MX 
4000 da Ozone Generation para as ofi-
cinas. Com este equipamento, a oficina 
poderá desinfetar os veículos. É capaz de 
produzir 4000 mg / hora, com o qual é 
capaz de desinfetar um veículo médio em 
15 minutos. O equipamento é produzi-
do na Europa e está em conformidade 
com os regulamentos mais rigorosos da 
Comunidade Europeia. Dados técnicos: 
tensão de alimentação: 220/240V – 50Hz 
Absorção: < 21W capacidade de geração 
de Ozono: 4000 mg/h , programador 
eletrónico digital. Este dispositivo é capaz 
de produzir Ozono através da ionização do 
ar. Não deixa nenhum tipo de vestígio ou 
resíduo químico, odores ou manchas em 
tecidos.  É adequado para a desinfeção na 
indústria automóvel (automóveis, camiões, 
autocarros, ambulâncias, caravanas) mas 
também noutras aplicações como em es-
critórios, lojas, etc. Com descarga de alta 
voltagem, eimina vírus por oxidação.

Brain Bee
Hélder Máquinas
facebook.com/heldermaquinas

A Brain Bee, representada pela Hélder 
Máquinas, lançou um modelo gerador 
de ozono automático. O Purifier O3 
aproveita o poder do ozono para destruir 
vírus, bactérias, germes e microrganismos, 
odores de todo o tipo e alergénios. Este 

equipamento utiliza a tecnologia luz ul-
travioleta de onda corta para a conversão 
de oxigénio em ozono. O Purifier O3 da 
Brain Bee foi concebido para a desinfeção 
de viaturas, frotas ou pequenos espaços. 
Tem um tamanho reduzido, é portátil e 
também permite ligação 12V, na tomada 
do veículo e pode ser automatizado. Cada 
desinfeção, em veículos, demora entre 
20 a 30 minutos. Depois da desinfeção 
a viatura ou espaço devem ser ventilados 
completamente. Características: produção 
de ozono: 5000 mg/h, alimentação: 12V  
/  230V 50 Hz, temporizador: 10 minu-
tos a 10 horas, fim de ciclo: 2 tempos de 
função: 1. No final do tempo estabelecido, 
a geração de ozono termina; 2. Após 10 
minutos, o ventilador desliga-se. 

Spanjaard
www.spanjaard-portugal.com
www.kroon-oil.com
www.vatoil.com

A Spaanjard disponibiliza para o mercado 
os seguintes produtos:

- Spanjaard Air Conditioner Cleaner - 
Espuma de limpeza e esterilização injec-
tada no A/C, elimina micro-organismos
e deixa um aroma fresco, disponíl para 
para viaturas.
 
- Spanjaard Extreme Kleen  - Produto 
Bio, não tóxico, sem lixívia, amoníaco 
e abrasivos. Limpa e desinfecta. Interior 
automóvel: todas as superfícies. Exterior 
automóvel: lavagem de motores e jantes. 
Oficina: chão, paredes, lavagem em má-
quina ou manual de fatos de trabalho, 
equipamentos e sanitários.

- Kroon Oil Gel Sanitizer – Novo produto 
com dispensador ou em versão spray 
para desinfecção. Para viaturas, oficinas 
e pessoal.

- Kroon Oil Helmet Sanitizer - Espuma 
para limpeza higiénica, neutraliza odores. 
Para viaturas, oficinas e pessoal.
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- Kroon Oil Hansop Yelow - Massa de 
limpeza manual, sem solventes, com pH 
neutro, para a remoção das sujidades das 
mãos. Remove óleo, gordura, alcatrão, 
tinta de impressão, resina, tinta e cola em 
excesso e outras sujidades. Para pessoal 
e oficina.

- Kroon Oil Hansop Yellow & White - 
Agente de limpeza manual, sem solventes 
para a remoção das sujidades das mãos. 
Não possui solventes e tem pH neutro. 
Remove óleo, gordura, alcatrão, tinta de 
impressão, resina, tinta e cola. Para pessoal 
e oficina.

Wurth
211 989 840
eshop.wurth.pt

Para a proteção e desinfeção do interior 
da viatura, a Wurth disponibiliza:

- Conjunto de limpeza de A/C - Conjunto 
de limpeza de ar condicionado pronto a 
usar. Difusão rápida, remove depósitos 
e contaminações de sistemas de ar con-
dicionado.

- Spray desinfetante para A/C Coolius 
- Produto para limpar e desinfetar sis-
temas de ar condicionado de viaturas. 
Desinfeta, limpa e protege, remove ger-
mes, bactérias e fungos, neutraliza odores, 
inibe reações alérgicas. Com mangueira 
com bocal especial para aplicação direta 
no permutador de calor da unidade de 
A/C, a limpeza por pulverização penetra 
em camadas de sujidade mais espessas e 
gordurosas, eliminação de germes, 100% 
de redução no número de micróbios.

- Cobertura para bancos PE em rolo - 
Adequada para utilização com airbags. 
Película PE branca e resistente a óleo e 
água, espessura da película de 0,013 mm. 


