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Boas práticas de gestão 
de resíduos 

As boas práticas de Gestão de 
Resíduos destinam-se a otimizar 
económica e ambientalmente o 
sistema de gestão do ambiente ou 
dos resíduos. Assim, as boas práticas 
concretizam-se em ações quotidianas, 
tais como: 

>> Conhecer os produtos que 
manuseia no que se refere a 
características de perigosidade (leitura 
atenta de rótulos) e destino final 
quando resíduo; 

>> Não contaminar 
desnecessariamente materiais limpos, 
pois este procedimento contribui para 
a redução da produção de resíduos; 

>> Não misturar resíduos diferentes; 

>> Reduzir o volume das embalagens, 
nomeadamente as embalagens de 
papel/cartão, pois uma redução do 
volume induz a um menor custo; 

>> Não deitar resíduos líquidos nas 
redes de drenagem para o coletor. 

ARMAZENAMENTO 
O acondicionamento de resíduos 
deverá ser feito em locais junto da(s) 
fonte(s) de produção e em recipientes 
próprios para o efeito, impedindo que 
ocorram misturas de resíduos, sendo 
que para tal, os vários recipientes 
deverão possuir rotulagem adequada 
e clara. 

Após o enchimento dos recipientes 
estes deverão ser fechados de 
forma estanque (barricas e bidons), 
e armazenados em locais indicados 
até que se proceda à sua recolha 
e encaminhamento a empresas 
licenciadas para o seu tratamento, 
reciclagem ou valorização. 

Eco-Partner, SA a Sua parceira 
no Ambiente…

Dica Ambiental by  
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PROBLEMA
A limpeza de algumas superfícies mais difíceis ou 

escondidas deixa o trabalho por concluir e o resultado 
final não é perfeito. 

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY disponibiliza a Tornador Gun, a pistola de 

limpeza de ar comprimido especial para remover a sujidade 
nas áreas problemáticas, sem esforço, pelo efeito de 

tornado que garante uma limpeza a toda a prova devido 
ao efeito de sucção. Basta juntar o produto de limpeza 

universal adequado e os resultados são facilmente visíveis. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

Vantagens 
>>  Micropulverização, sem ensopar, permite lavar 
          forros dos tejadilhos
>>  Limpeza completa sem danificar no interior e exterior
>>  Limpeza de áreas de difícil acesso
>>  Doseamento ajustável do produto de limpeza 
           de forma gradual
>>  Unidade reguladora de pressão
>>  Entrada de ar comprimido com junta esférica

Vantagens 
>> Não contém nenhum solvente inflamável 
>>  Aplicação multifuncional 
>> Concentrado solúvel em água 
>>  Económico na utilização
>>  Utilização fácil e eficaz
>>  Biodegradável

O melhor amigo da Tornador Gun para uma eficácia perfeita 
é o Universal Reiniger (Ref. 1653), aplicando-se uma 

relação de mistura 1:10. O 
agente de limpeza universal 
é concentrado e solúvel em 
água. Graças às substâncias 
ativas, eficazes na maioria das 
superfícies, este produto é 
ideal para a limpeza de interior 
e exterior de veículos, além 
de ser também aplicável na 
limpeza de instalações. O 
produto é e biodegradável, não 
prejudicando o ambiente.  

Num minuto... 
Os filtros de combustível Bosch 
já estão no mercado há 90 anos. 
O programa de filtros Bosch para 
aftermarket abrange mais de 95% do 
parque automóvel.

A N Peças, retalhista de peças da 
região da grande Lisboa, abriu no 
passado dia 6 de outubro uma nova 
loja, situada em Trajouce, concelho de 
Cascais.

A Tornador Gun da 
LIQUI MOLY (Ref. 
29077) é uma pistola 
que funciona com ar 
comprimido (6-8 bar) e garante 
uma ação pelo efeito de tornado 
que remove toda a sujidade 
nas áreas problemáticas ou 
escondidas. A tecnologia da 
Tornador Gun cria pequenos 
tornados que retiram toda a sujidade, sem esforço e de 
forma rápida graças ao efeito de sucção. Em poucos minutos 
garante-se uma limpeza profunda e minuciosa em tapetes, 
forros, estofos e assentos, bagageira, zonas de arrumação 
no habitáculo, dobradiças da porta, etc.

NGK lança 12 novas 
referências 
de velas de ignição

A NGK Spark Plug anunciou o lan-
çamento de 12 novas velas para a 
sua gama aftermarket, que vai cobrir 

mais de 3,5 milhões de veículos até 2023.
As referências de duplo metal precio-
so DILKAR7D11H, ILTR6R8G, 
DILKR6A11 e DILZKR7B11GS ofere-
cem uma alta resistência ao desgaste, sendo 
as duas primeiras referências pioneiras no 
Aftermarket independente. A referência 
DILKAR7D11H abrange aplicações-cha-
ve da Nissan e da Renault, enquanto a 
ILTR6R8G oferece um alto desempenho 
para modelos recentes do Ford Focus. A 

referência DILKR6A11, além disso, serve 
para uma quantidade impressionante de 
aplicações de Hyundai / Kia, enquanto 
o DILZKR7B11GS cobre uma ampla 
variedade de modelos Honda.
A referência de metal precioso simples 
ZKR7BI-10 é outra novidade, que é feita 
sob medida para se adequar às aplicações 
da Fiat e Jeep, enquanto as referências de 
metal duplo precioso SILZKFR8D7G e 
SITR7A11G são igualmente novidades 
pioneiras no aftermarket independente, 
com aplicações Mercedes, Dacia, Renault 
e Aston Martin.
As novas referências DILKAR7E11HS 
e DILKAR8A8 cobrem ainda vários 
modelos Nissan, enquanto a referência 
IKER7A8EGS (outa novodade) oferece 
uma ampla cobertura de aplicações recentes 
da Audi, Škoda, Volkswagen e Seat.


