
A Espuma de Limpeza Interna 
do Capacete (Ref. 1603) limpa 
profundamente de forma cuidadosa. 
Elimina em pouco tempo (cerca de 
10 minutos) cheiros desagradáveis 
que surjam causados por bactérias 
e fungos. Forma uma película que 
impede que a sujidade de volte a 
instalar rapidamente. Basta agitar, 
pulverizar o interior do capacete, deixar 
atuar por alguns minutos e secar com 
um pano limpo. Vai ficar surpreendido 
com a sujidade que o pano vai mostrar. 
Deve deixar o capacete arejar durante 
cerca de 10 minutos. 
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Num minuto... 
A Valvoline anunciou a nomeação 
de Luís Miguel Melo como Diretor 
de Vendas da Europa Ocidental, 
profissional que se encontra nesta 
marca de lubrificantes desde 2017.

A Krautli Portugal está a celebrar o 
25.º aniversário da sua representada 
CTEK, especialista em soluções 
globais de carregamento de veículos.
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PROBLEMA
Os capacetes são um elemento de segurança 

obrigatório para quem anda de moto e a utilização 
intensiva requer manutenção e cuidados especiais. 

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY, dentro da gama completa de 

motorbike que tem, garante uma solução completa 
para a limpeza interna do capacete e também para 

a limpeza e proteção da viseira. A utilização dos 
dois produtos garante um capacete sempre limpo e 
desinfetado, mas também uma maior segurança de 

circulação graças à visibilidade perfeita.

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

Vantagens 
>> Garante um odor fresco e agradável 
>> Elimina bactérias 
>> Cria uma película de proteção 
>> Elimina o cheiro a mofo

Vantagens 
>>  Melhor visibilidade 
>> Maior segurança 
>> Aplicação fácil
>> Impede o embaciamento das viseiras de capacetes

No exterior do capacete o Spray de 
Limpeza de Viseiras (Ref. 1571) 
é um produto obrigatório para uma 
boa visibilidade e maior segurança. 
O produto tem um efeito anti-
embaciamento ativo para superfícies 
de vidro e de plástico, garantindo 
um efeito a longo prazo. Remove 
sujidade, insetos, óleo e depósitos de 
silicone. Para acabar com a sujidade 
e insetos deve pulverizar, deixar 
atuar e retirar com um pano húmido 
ou esponja. Já para o efeito anti-
embaciamento basta pulverizar uma 
película fina e deixar secar.

A SUA EMPRESA IMPORTA 
PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, 

PEÇAS OU APARELHOS 
ELÉCTRICOS / ELECTRÓNICOS?    

QUAIS AS OBRIGAÇÕES 
AMBIENTAIS DECORRENTES 

DESSA ACTIVIDADE?

Se a sua empresa for responsável 
pela colocação no mercado português 
de produtos embalados (peças, por 
exemplo), de pneus, de pilhas e 
acumuladores, de óleos ou de veículos, 
então encontra-se obrigado a aderir 
a um sistema integrado que assegure 
o cumprimento das metas europeias 
de recolha, reutilização, reciclagem e 
valorização de resíduos.
Nos países europeus, o produtor do 
bem (ou quem os introduz o bem no 
mercado pela 1ª vez – importador) é 
responsável pela gestão do seu produto 
quando atinge o fim de vida, ou seja, 
quando se torna resíduo. Desta forma, 
o produtor deve assegurar a recolha e 
o encaminhamento deste resíduo para 
instalações de valorização autorizadas.
No caso das oficinas e de outros 
importadores similares esta 
responsabilidade é delegada a um 
sistema integrado, mediante a celebração 
de um contrato e o pagamento de um 

valor monetário (Ecovalor) por cada 
produto colocado no mercado.
Por esta razão, dependendo do tipo de 
consumível ou produto que importa, é 
necessário verificar a necessidade de aderir 
às entidades gestoras de fluxos de resíduos:
• Se importar pilhas ou acumuladores ou 
equipamentos eléctricos e electrónicos 
(EEE) deve registar-se como produtor 
num dos sistemas existentes (ERP ou 
Eletrão para pilhas, acumuladores e 
REEE), e aderir a uma das entidades 
gestoras licenciadas para cada fluxo;
• Se importar pneus deve aderir à 
Valorpneu;
• Se os consumíveis vierem embalados deve 
aderir a uma das entidades gestoras de 
embalagens (Ponto Verde ou Novo Verde);
• Se importar baterias, deve aderir à 
Valorcar ou GVB;
• Se importar óleos (por ex. através da 
importação de veículos), deve aderir à 
Sogilub.
A adesão implica a assinatura de 
um contrato e um reporte anual e/
ou trimestral de informação, dentro 
dos limites temporais definidos para o 
efeito pelas entidades.
Dependendo de cada diploma legal 
específico, o não registo enquanto 
produtor e a não contratualização 
com uma entidade gestora pode ser 
considerada uma contra-ordenação 
ambiental, punível com coimas de 
montantes variáveis.
Não arrisque. Proteja o seu negócio. 

Saiba mais em www.eco-partner.
pt ou contate-nos através do email 
comercial@eco-partner.pt

Eco-Partner, SA o seu parceiro
para o Ambiente…
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Olipes dinamiza campanha de anticongelantes

A Olipes está a oferecer aos profis-
sionais uma nova campanha pro-
mocional sobre toda a sua gama 

de refrigerantes anticongelantes.
Até 31 de Julho, podem ser comprados 
à Olipes 50% G12 Plus e Olipes 50% 
Antifreeze-coolants orgânicos com um 
desconto de 65%. A Olipes oferece tam-

bém um desconto adicional de 3% para 
encomendas superiores a 5 caixas e tam-
bores de 200 litros em toda a sua gama 
de refrigerantes anticongelantes de alta 
qualidade. Este desconto adicional pode ser 
de até 5% dos preços atuais para a compra 
de paletes completas de contentores de 5 
litros ou tambores de 200 litros.




