
Os mosquitos espalham-se por toda 
a superfície frontal do veículo, seja na 
pintura, nos cromados, vidros, faróis 
ou nas grelhas frontais. O preparado 
de gel permite ao Removedor de 
Insetos (Ref. 1543) uma ótima 
aderência mesmo em superfícies 
verticais e o amolecimento rápido 
da sujidade de insetos. Depois de 
aplicado o produto deve atuar entre 
5 a 15 minutos consoante o grau 
de sujidade. De seguida, deve ser 
limpo com uma esponja específica. 
O produto não é agressivo para a 
pintura nem para os plásticos.
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Num minuto... 
A rede ContiService apresenta-se ao 
mercado com uma nova assinatura e, 
como tal, um novo posicionamento, 
através da frase “A sua mobilidade 
nas mãos do costume”.

A Olipes acaba de lançar um 
novo vídeo com informações 
sobre os seus produtos em todos 
os canais de informação onde 
está presente.
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PROBLEMA
Especialmente no verão, após uma viagem mais longa, 

os mosquitos, além de sujar, atacam a pintura se não 
forem rapidamente limpos. 

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY tem uma solução completa, com 

um produto desenvolvido especificamente para a 
remoção de insetos e uma esponja com os materiais 

e as características necessárias para garantir a 
limpeza eficaz sem danificar a pintura. Os restos de 

insetos, quando expostos ao sol,  danificam a pintura 
e obrigam a trabalhos dispendiosos em oficinas 

especializadas. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
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Vantagens 
>> Biodegradável 
>> Excelente poder de limpeza 
>> Boa aderência 
>> Adequado para policarbonatos

Vantagens 
>>  Materiais diferentes em cada um dos lados da esponja
>> Não danifica a pintura
>> Desenvolvida especificamente para a remoção
de insetos

Depois de aplicado o produto para remover os insetos, 
a limpeza deve ser concluída com a Esponja para 
Remover Insetos (Ref. 1548). Esta esponja, 
desenvolvida especificamente para este fim, remove 
fácil e suavemente insetos e sujidade de vidros, 
pintura, cromados e plástico. A esponja tem materiais 
diferentes em cada um dos lados para ajudar a uma 
limpeza eficaz e sem arranhões na pintura. 

CONSELHEIRO
DE SEGURANÇA

De acordo com o Decreto-Lei n.º 
24-B/2020, de 8 de junho, que vem 
alterar a redação do O Decreto-Lei 
41-A/2010, de 29 de abril que “Regula 
o transporte terrestre, rodoviário e 
ferroviário, de mercadorias perigosas”, 
as empresas que participavam no 
transporte de mercadorias perigosas 
apenas como expedidores ou 
destinatários e que se encontravam 
isentas da obrigação de nomear um 
conselheiro de segurança, deverão 
agora, até 31 de dezembro de 2022, 
efetuar a nomeação do mesmo.
O setor das Oficinas Automóveis 
deve ter especial atenção na 
verificação do seu enquadramento, 
em função das quantidades recebidas 
ou expedidas, dos resíduos de colas 
e vedantes, os resíduos de tintas, as 
baterias de chumbo e de Lítio usadas
A pessoa de Conselheiro 
de Segurança tem como 

responsabilidade:
• Verificação do cumprimento das 
prescrições relativas ao transporte de 
mercadorias perigosas
• Aconselhamento das operações 
relacionadas com o transporte de 
mercadorias perigosas
• Elaboração do relatório anual 
sobre as atividades da empresa no 
âmbito do transporte de mercadorias 
perigosas
• Elaboração do “Relatório sobre 
ocorrências durante o transporte de 
mercadorias perigosas”, caso ocorram 
incidentes ou infrações graves, 
durante o transporte, operações de 
carga ou de descarga de mercadorias 
perigosas
A nomeação de Conselheiro de 
Segurança do Transporte de 
Mercadorias Perigosas deverá ser 
comunicada ao IMT - Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I. P, 
por escrito, no prazo de 5 dias úteis a 
contar do ato da nomeação.
O incumprimento das obrigações 
legais previstas no Decreto-Lei 41-
A/2010 na sua atual redação, pode 
ser considerado uma contraordenação 
ambiental, punível com coima de 
montante variável em função da 
gravidade que vier a ser considerada.
Não arrisque. Proteja o seu negócio.

Eco-Partner, SA o seu parceiro
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Mais funcionalidades na App Euromais

A App Euromais foi novamente atua-
lizada e surge agora mais completa 
de forma a proporcionar uma ex-

periência mais intuitiva ao utilizador com 
melhorias no próprio layout.
A grande novidade desta nova versão, é a 
pesquisa de matrícula por fotografia ou 
através de um carregamento de imagem, 

que permite obter um orçamento mais 
preciso e eficiente.
Acesso a campanhas exclusivas; informação 
e imagem detalhada dos pneus com acesso 
ao stock existente; pedidos de orçamento 
de peças auto com fluxo de aprovação; um 
novo menu “Conta” onde pode facilmente 
consultar e encontrar um histórico dos seus 
pedidos de orçamento, também fazem 
parte das novidades mais recentes.
Recorde-se ainda que todas as semanas 
existem na App ofertas exclusivas, a pre-
ços competitivos, e que para usufruir das 
mesmas basta fazer download do aplicativo, 
ativar as notificações e ficar atento.




