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Num minuto... 
Stefan Tolle é o novo Presidente e 
General Manager para o Aftermarket 
da Mann+Hummel.

A Blinker melhorou o seu site (http://
blinkergroup.com/pt-pt/) que agora 
surge mais adaptado às necessidades 
dos seus clientes, facilitando as buscas 
e o acesso aos produtos.

PROBLEMA
O funcionamento de um sistema de ar condicionado é 
propício à criação de bactérias, mofo e fungos, mas é 

algo que não se vê.

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY passou a oferecer duas soluções para a 
limpeza do sistema de ar condicionado, quer seja dos 

veículos, quer seja dos equipamentos domésticos, tipo split. 
Sem necessidade de desmontagem, de forma simples e em 
apenas 10 minutos, garantindo sempre ar fresco e limpo. A 
sua utilização deve ser feita, no mínimo, uma vez por ano. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

Vantagens 
>> Garante ar fresco e limpo 
>> Liberta o ar condicionado de cheiros causados por 
fungos e bactérias  
>> Aumenta o conforto de condução
>> Aplicação simples e rápida

Vantagens 
>> Limpeza do evaporador 
>> Elimina o cheiro a mofo 
>> Garante ar fresco e limpo 
>> Limpeza em apenas 10 minutos

No caso dos aparelhos de ar condicionado 
domésticos tipo split (seja em casa ou no 
escritório), o resultado é muito eficaz. O 
novo produto para Limpeza de Sistemas 
Domésticos de Ar Condicionado (Ref. 
21485) evita riscos para a saúde já que a 
sujidade adere especialmente bem em zonas 
húmidas e molhadas. Elimina a sujidade 
e os odores desagradáveis, que são um 
terreno fértil para bactérias e fungos. A 
utilização é simples: desligue o sistema 
de ar condicionado da rede elétrica, abra a 
cobertura ou a grelha e pulverize o spray de 
limpeza uniformemente sobre as lâminas 
do evaporador. O spray penetra profundamente em todas 
as fendas e limpa o aparelho sozinho. O excesso de líquido 
escorre através do escoamento do ar condicionado. Em 
apenas 10 minutos a limpeza está concluída.

O Klima Refresh (Ref. 20000) 
acaba com os fungos, as 
bactérias e o cheiro a mofo que 
entram no habitáculo sem que 
os ocupantes se apercebam. 
Quando o ar condicionado já 
liberta maus odores a situação 
é grave. A utilização do Klima 
Refresh é simples: deixar o motor 
trabalhar, ligar o ar condicionado, passar para o modo de 
recirculação do ar, fechar todas as janelas, colocar a lata 
na zona dos pés, ativar a embalagem no suporte próprio e 
sair do carro. A lata esvazia-se lentamente e a ventilação 
ligada distribui o produto pelos canais de ventilação, 
levando-a até ao evaporador do ar condicionado. Ao fim 
de 10 minutos está concluída a limpeza e deve deixar-se 
arejar o habitáculo por mais 10 minutos.

Valvoline lança novos anticongelantes 
para Volkswagen e BMW 

Grupo Trustauto é distribuidor oficial da Motul 

Profix lança novo Verniz HS Rocket 

Saleri comercializa 
marca Ruville

A Valvoline acaba de lançar dois 
novos anticongelantes com tec-
nologia patenteada, o Antifreeze 
Coolant HT-12 Green e o 
Antifreeze Coolant HT-12 Pink.
Muitos dos carros de hoje são 
movidos por motores mais complexos e de 
maior densidade de potência que operam a 
temperaturas mais altas. Esses motores exi-
gem uma química de refrigeração avançada. 
Dessa forma a Valvoline lançou o HT-12 
Green e HT-12 Pink, que são aprovados 

No âmbito da sua política de diversificação 
do portfólio, alargado a marcas de qualidade, 
o Grupo Trustauto passou a representar 
oficialmente os produtos da Motul.
O Grupo Trustauto assume-se na vanguarda da 
distribuição de produtos para os profissionais 
mais exigentes, o que, aliado a uma dinâmica 
constante no seu portfolio de produtos para 
profissionais, disponibiliza agora a gama da con-

A Profix, representada em 
Portugal pela Catalgaia, acaba 
de lançar um novo verniz, ideal 
para reparações de pequena e 
média superfícies.
O Verniz Rocket é límpido 
e transparente, com excelente 
acabamento, de secagem rápida e sem neces-
sidade de polir. É, segundo a Catalgaia (que 

A Industrie Saleri Italo S.p.A. anunciou a 
aquisição dos direitos de comercialização da 
marca Ruville, propriedade da Schaefller. A 
empresa italiana adquiriu também a C.D.C. 
e criou uma unidade integrada de negócio 
para o aftermarket.
Fundada em 1942, Industrie Saleri Italo S.p.A. 
agora lidera uma organização mais ampla e 
global, com o “Saleri Group” líder no desen-

com as mais recentes especificações 
de refrigerante da VW e BMW e 
oferecem proteção por até cinco 
anos ou 250 000 km.
O anticongelante Valvoline HT-12 
Pink é aprovado pela Volkswagen 

(VW TL 774-L - G12evo) e o anticongelante 
Valvoline HT-12 Green pela BMW (BMW 
Lifetime-Coolant 18 – BMW LC-18).
Ambos os produtos proporcionam proteção 
de todos os componentes e metais do sistema 
de refrigeração, incluindo alumínio.

ceituada e reconhecida marca de lubrificantes 
Motul, de forma a responder às necessidades e 
exigências atuais dos veículos mais modernos.
Com os lubrificantes Motul, o Grupo 
Trustauto mantêm-se apto a responder às 
necessidades dos seus clientes com produtos 
de qualidade que garantem fiabilidade nos 
serviços de manutenção prestados, garantin-
do as especificações dos fabricantes.

representa a Profix em Protugal há 
muitos anos), o verniz ideal para 
a reparação de pequenas / médias 
superficies, sendo por isso um 
muito adaptado para trabalhos 
rápidos.
Brevemente a Profix irá também 

lançar um sistema Industrial bem como um 
novo aparelho de enchimento.

volvimento de soluções de gestão térmica. O 
Grupo está estruturado para atender à procura 
por veículos mais leves e económicos e seu 
objetivo é tornar-se rapidamente o principal 
fornecedor de tecnologias de gestão térmica 
em veículos com emissão zero.
Com a recente aquisição dos direitos de co-
mercialização da marca Ruville e com a com-
pra da empresa italiana C.D.C. especialista 
aftermarket em peças de motor e chassi para 
automóveis, a Saleri Group está preparada 
para os novos desafios do aftermarket.


