03
MAKE YOUR CAR
ALWAYS SEEMS
LIKE NEW!
PRODUTOS DE
DETAILING AUTOMÓVEL DE
ELEVADA PERFORMANCE!

A indústria automobilística é a nossa paixão.Acreditamos que os produtos que comercializamos melhoram a aparência e ﬁabilidade de veículos, fazendo-os parecer como se
tivessem acabado de sair da fábrica.
A K2-CAR começou a produzir produtos automobilísticos há mais de vinte anos e, devido à elevada qualidade técnica dos seus artigos, a marca cresceu de forma
exponencial, estando atualmente presente em mais de sessenta países.
Devido ao aumento das expetativas na indústria automobilística, esforçamo-nos constantemente para melhorar a qualidade de todos os nossos produtos.

DETALHE
AUTOMÓVEL

K2 PRO DETAILING

1L

1L

5L

5L

D0115
26,42 €

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

D0111
6,30 €
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D0205
60,97 €

D0201
14,23 €

BELA PRO - ESPUMA ATIVA

VENA PRO - SHAMPOO AUTOMÓVEL

O K2 Bela Pro é uma espuma ativa altamente concentrada. Amolece a
sujidade na perfeição para facilitar a lavagem. Sendo pH neutro, o K2
Bela Pro não afeta negativamente ceras e revestimentos de proteção.
Disponível em embalagens de 5 litros. Artigo de nível proﬁssional.
Aroma: Sunset Fresh (Pôr do sol fresco).

O K2 Vena Pro é um shampoo automóvel altamente concentrado,
perfumado com um intensivo aroma. Oferece características que
repelem a água. Completamente seguro para revestimentos
protetores de cera e de verniz cerâmico. A espuma espessa e macia
garante propriedades de limpeza excecionais e um deslizar excelente
na pintura. Disponível em embalagens de 5 litros. Artigo de nível
proﬁssional.

1L

1L

5L

D4001
5,28 €

REMOVEDOR
DE INSECTOS

D4005
16,25 €

D4011
10,16 €

NUTA PRO

NUTA ANTI INSECT PRO

K2 Nuta Pro é um produto líquido eﬁcaz na limpeza de janelas e
superfícies de vidro, e que contempla um cheiro extremamente
agradável. Remove facilmente manchas de gordura, sujidade e pó.
Evapora rapidamente e sem deixar marcas. Artigo de nível proﬁssional.
Disponível em embalagens de 5 litros.

Nova versão PRO do K2-CAR Nuta Anti Insect é mais forte e funciona
muito rápido. K2-CAR Nuta Anti Insect Pro é um agente proﬁssional,
seguro e pronto a usar para a remoção de insetos da pintura do carro,
pára-choques, pára-brisa, espelhos e faróis. É totalmente seguro para
todas as superfícies, incluindo verniz, borracha, plásticos. Não afeta os
revestimentos de proteção, por exemplo: ceras, revestimentos
cerâmicos.

K2 PRO DETAILING

1L

D4028
8,54 €

D2001
8,12 €

VIZIO PRO

KLINET PRO

O K2 VIZIO PRO cria um revestimento hidrofóbico no vidro e faz com
que as gotas de chuva caiam - melhorando a visibilidade e a segurança,
mesmo em velocidades mais baixas, como 45 km / h. Além disso,
facilita a remoção de sujidade e reduz o acúmulo de gelo no vidro.

K2 Klinet Pro remove completamente os resíduos de pastas de
polimento, ceras ou ﬁtas adesivas. Deixa as superfícies totalmente
limpas e desengorduradas. Após a utilização do produto, quaisquer
ceras ou revestimentos aplicados na pintura irão unir-se com a máxima
ﬁxação. Pode também ser utilizado para remover manchas de gordura
de vidros. Artigo de nível proﬁssional.

Modo de Preparação:
1. Humedeça um pano microﬁbras com o produto e aplique o
revestimento no vidro. 2. Deixe agir por cerca de 8-12 minutos e limpe
com um pano microﬁbras limpo. 3. Para melhor resultado repita o
processo e aplique outra camada após 20 minutos. 4. Totalmente
endurecido após 8 horas de aplicação.

1L

1L

D3001
17,07 €

D1101
16,25 €

SPECTRUM PRO

SIGMA PRO

O K2 Spectrum Pro é um produto de detalhe rápido à base de cera
sintética. Indicado especiﬁcamente para renovar o verniz e outras
superfícies, como plástico, borracha e cromado. O produto garante um
brilho espelhado e profundo, cria um revestimento hidrófugo,
enquanto protege o verniz das condições atmosféricas. Não deixa
marcas. Artigo de nível proﬁssional.

K2 Sigma Pro é um maravilhoso gel para reparar, lustrar e restaurar os
pneus. Formulação exclusiva de óleos fornece um maravilhoso brilho e
um profundo efeito preto. Adicionalmente, os polímeros sintéticos
adicionais protegem de desbotamento, rachaduras e envelhecimento.
Também adequado para preservar vedações e várias peças de plástico.
Artigo de nível proﬁssional.
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D7900
89,43 €

D7903
36,58 €

VAPRON - KIT DE RESTAURO DE FARÓIS

VAPRON REFILL

K2 Vapron Pro é um conjunto proﬁssional para o restauro de faróis automóveis em plástico. Remove
quaisquer arranhões, descolorações e esteiras. O conjunto permite realizar a regeneração mais eﬁciente e
duradoura. Graças à restauração da camada original de policarbonato, os faróis ganham uma aparência
impecável. Apenas para uso proﬁssional.
O conjunto contém:- Fluido de regeneração 600 ml; - Copo elétrico; - Tampa de copo de plástico;- Tampa do
copo com mangueira elástica; - Juntas: 2 peças; - Adaptador de energia.
Aviso! Recomenda-se o uso de luvas e máscara de proteção durante o trabalho. Evite o contato do ﬂuido
com qualquer superfície. O kit não é adequado para a regeneração de faróis de vidro.
Modo de preparação: Despeje o líquido num copo, incluso na preparação (até a metade). Execute a
aplicação usando o kit VAPRON D7900 da K2. Despeje qualquer líquido não utilizado numa garrafa de
alumínio. Feche bem o frasco.

K2 Vapron Reﬁll Pro é um ﬂuido
especializado dedicado ao kit
proﬁssional para regeneração de
faróis de carro K2 VAPRON.

1L

5L

COM EFEITO DE
SANGRAMENTO!

D1001
10,16 €

D1005
42,68 €

ROTON PRO
O K2 Roton Pro limpa de forma espetacular todas as manchas resistentes, incluindo pó dos travões ou sujidade da própria estrada. O Roton Pro é
um excelente agente de limpeza de rodas, apresentado o efeito ”de sangramento”. A excelente consistência do gel remove espetacularmente a
sujidade das rodas de alumínio, cromadas e pintadas. Toda a sujidade será removida sem riscar a superfície limpa. Disponível em embalagens de
5 litros. Artigo de nível proﬁssional.
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1L

1L
5L

5L

D0005
40,24 €

D0001
9,75 €

D0015
34,96 €

D0011
11,38 €

APC NEUTRAL PRO

APC STRONG PRO

K2 APC Neutral Pro é um detergente de limpeza universal com pH
neutro, desenhado para limpar várias superfícies. Funciona bem tanto
no interior como no exterior do veículo. Pode ser utilizado para limpar
plástico, vinil, carroçarias, pneus, jantes ou para lavar os tecidos dos
estofos. Penetra na sujidade na perfeição e não deixa quaisquer
resíduos nas partes limpas. Disponível em embalagens de 5 litros.
Artigo de nível proﬁssional.

K2 APC STRONG PRO é um líquido de limpeza altamente concentrado
com uma ampla gama de aplicações.Remove a sujidade mais difícil de
plásticos, vinil, borracha, tapetes, forro do teto, têxteis. Também é
perfeito como agente de pré-lavagem para exteriores de automóveis.
Instruções:
1. Prepare uma solução 1:10 para sujidade pesada e solução 1:80 para
sujidade leve.
2. Aplique a solução na superfície com um pincel ou pano de
microﬁbra.
3. Remova a sujeira esfregando com um pano de microﬁbra ou
enxágue com água.

1L

1L

D5041
8,12 €

D5011
8,54 €

5L

D5015
32,51 €

PURIO PRO

SATINA PRO

K2 Purio Pro é um agente pronto a usar para a limpeza de peças de
plástico, vinil e borracha no interior do automóvel. Remove
eﬁcazmente a sujidade e não deixa resíduos. Restaura a aparência
original. Possui uma fragrância agradável e delicada.

K2 Satina Pro é um produto para regenerar e cuidar do interior do
automóvel. Restaura o aspeto original, protege e conserva os
plásticos, vinis e borrachas. A sua utilização confere um aspeto
acetinado sem aparentar brilhante ou gordurento. Artigo de nível
proﬁssional. Disponível em embalagens de 5 litros.

Modo de Preparação:
Aplicar sobre a superfície limpa com atomizador e espalhar com um
pano microﬁbras limpo ou pincel.

53

K2 PRO DETAILING

1L
5L

COVID-19
SAFE

M181
32,52 €

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

M880
10,16 €

LOTAR PRO - LIMPEZA DE CARPETES E ALCÂNTARA

COROTOL STRONG

Produto com baixa formação de espuma para limpeza de estofos de automóveis, tapetes,
tecidos de veludo, alcântara, entre outros. K2-CAR LOTAR é adequado para máquinas de lavar
que primeiro impõem e depois aspiram o líquido. Remove a sujidade seca e gordurosa. O
produto possui excelente capacidade de mistura com água. Não deixa vestígios e manchas,
mesmo em materiais de cor preta. Ideal para a limpeza mais difícil dos estofos. Lotar 1L / 5L
restaura a cor natural. Possui uma fragrância agradável. Neutraliza completamente os odores.
Concentração / em caso de utilização de dispositivos para limpeza de carpetes, o produto deve
ser diluído com água de acordo com as seguintes razões de diluição:
- 1:10 - 1:20 para estofos de automóveis / - 1:25 - 1:50 para limpeza semanal de carpetes / - 1:10 1:25 para limpeza periódica de carpetes / - 1: 3 - 1:10 para limpeza de tecidos extremamente
sujos ou gordurosos.

É um líquido de lavagem eﬁcaz que
contém 69% de álcool etílico reforçado
com 9% de isopropanol e peróxido de
hidrogénio. Projetado para limpeza
repetida de metais, laminados, vidro,
cerâmica, superfícies, maçanetas,
corrimãos, equipamentos de escritório,
telefones, telemóveis, terminais de
pagamento, entre outros. Produto
recomendado para uso diário regular
para eliminar sujidade perigosa.

1L
1L

D7001
2,97 €
D5031
8,12 €

VELOR PRO - LIMPEZA DE ESTOFOS E TECTO

54

H083
10,16 €

O produto de limpeza de tecto e estofos de carro K2 VELOR PRO é um produto exclusivo,
prático e pronto para usar que não requer preparação prévia. Fluido de limpeza com fórmula
única. Especialmente projetado para remover a sujidade do forro do teto do carro e estofos em
tecido. Não requer que enxágue, minimizando assim o risco de encharcar o intradorso. Não tem
efeito negativo na cor e estrutura do material limpo. É perfeito para a limpeza manual do forro do
telhado em conjunto com um pano microﬁbra ou uma escova. Apresenta um aroma fresco e
agradável de tangerina.

MIXER 1L
Garrafa vazia HDPE, durável e
resistente, com a capacidade de 1 litro.
Desenhada para todo o tipo de
produtos, ácidos e alcalinos. A sua
forma ergonómica permite trabalhar
confortavelmente e o copo de medição
transparente permite um controlo
eﬁciente da quantidade restante do
produto e facilita a preparação da
solução. O novo e melhorado gatilho
tem duas funções - aspersão e jato.

SPRAYS DE TINTA PARA AUTOMÓVEL
SPRAY PARA
PINÇAS DOS
TRAVÕES
400ML

L346
7,31 €

SPRAY DE TINTA PARA PINÇAS DOS TRAVÕES
Spray de tinta para as pinças de travões de alta temperatura formulada com resinas de alta qualidade. Durável, cobertura protetora brilhante,
resistente ao pó dos travões, químicos, sal, combustível e condições climatéricas severas. Protege da ferrugem. Permite obter um efeito de
pintura desportiva. Disponível em quatro cores: vermelho, azul, amarelo, cinzento e dourado.

SPRAY PARA
PINTAR JANTES

400ML

400ML

PRETO

PRETO GLOSS E BRANCO

L343
18,29 €

L345
7,72 €

SPRAY DE TINTA PARA PINTAR JANTES

SPRAY PARA PLÁSTICOS

Um composto de borracha líquida único para alterar a cor do veículo ou
determinadas peças do carro. Protege a superfície de arranhões, sujidade,
humidade, ácidos diluídos, ferrugem e óleos. Indicado para peças envernizadas,
jantes de aço ou alumínio, para-choques, madeira, metal, vidro, plástico e muitas
outras superfícies.

Tinta estrutural de secagem rápida para plásticos na cor preta. Destinada a pintar
pára-choques sem qualquer necessidade de aplicar primário. Cria um
revestimento resistente a danos. Permite mascarar defeitos na superfície a
tratar, imitando a aparência natural do plástico.
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5L

5L

5L

20L

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

K135
12,19 €
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M241
47,97 €

20L

K145
13,82 €

M143
18,29 €

EXPRESS SHAMPOO

EXPRESS PLUS SHAMPOO TURBO TRUCK

Shampoo com cera para carros, com um
agente anticorrosivo. Lava de forma rápida e
eﬁciente. É seguro para todos os tipos de
pinturas de carroçarias, inclusive os tipos
metálicos. Não deixa depósitos brancos em
componentes pretos (amortecedores, juntas
de borracha). Shampoo super concentrado:
-Carros de passageiros 1:100 a 1:200.
-Lavagem automática: 15 ml por ciclo de
lavagem.
Disponível em embalagens de 5L (K135) e 20L
(M241).

Shampoo concentrado extremamente eﬁcaz
que remove a sujidade e as impurezas dos
insectos e do alcatrão.
Devido ao teor de cera natural de carnúba das
palmeiras brasileiras, o shampoo garante um
polimento brilhante único.
Pode ser usado em qualquer tipo de tinta.
Concentração:
-Automóveis de passageiros 1: 100 - 1: 300
-Lavagem automática: 15 ml por ciclo de
lavagem para automóveis de passageiros.

5L

M156
26,42 €

1L

M803
8,05 €

M142
75,00 €

Remove a sujidade mais resistente de lonas,
carrinhas, cisternas, autocarros, vagões
ferroviários, chassis, rodas, peças de alumínio,
soalhos, e ferramentas de oﬁcinas, de forma
rápida e eﬁciente. Concentração:
-Spray de baixa pressão (Sujidade pesada:
1:10 -1:25 / Sujidade média: 1:25-1:50 / Baixa
sujidade: 50-1: 100;
-Gerador de espuma (Sujidade pesada: 1:3 /
Sujidade média: 1:5 / Baixa sujidade: 1:10).
Disponível em embalagens de 5L (M143) e
20L (M142).

600ML

K1561
7,32 €

5L

M190
48,78 €

DIPER - 2 COMPONENTES BORA PLUS - PRE WASH

BOLD - CUIDAR DOS PNEUS

Detergente de 2 componentes perfeitamente
misturados, que possui excelentes propriedades
desengordurantes e uma aplicação muito ampla.
Remove rápida e eﬁcazmente a sujidade mais inﬂexível.
Concentração:
- Agite bem antes de aplicar qualquer quantidade do K2
Diper;
- Lavagem / enxague sem escova com alta pressão: 1:30
- 1:100;
- Dispositivos de pulverização do ﬂuxo de alta pressão:
1:30 - 1:100 para automóveis de passageiros / 1:20 - 1:40
para camiões;
- Lança de espuma - encher o recipiente com uma
concentração de 1:7 - 1:10 para automóveis de
passageiros / 1:3 - 1:6 para camiões.

Produto de limpeza muito eﬁciente e fácil de usar,
especialmente desenvolvido para cuidar dos pneus.
Fornece um brilho extremamente profundo de
elementos de borracha desbotada e restaura a sua
cor original. A tecnologia moderna de silicones
poliméricos ajuda a manter o efeito de "pneu
molhado". Protege contra a sujidade da estrada e
raios ultravioleta. Produto altamente hidrofóbico. K2
BOLD deixa os pneus brilhantes por muito tempo
após o uso. Vários tipos de aplicação, utilizando
pano, esponja ou pincel. Fácil de aplicar. Maior
eﬁciência. Proteção contra condições climáticas e
sujidade. Efeito hidrofóbico. Disponível em modo
spray 600ML (K1561) e 5L (M190).

Produto super eﬁciente para pré-lavagem de carros,
autocarros e caminhões. Remove perfeitamente todos
os tipos de sujidade. Absolutamente seguro para
acabamentos pintados acrílicos e metálicos. Produto
não descolora juntas, peças cromadas e elementos
plásticos. Pode permanecer na superfície por muito
tempo sem a daniﬁcar. Não deixe manchas brancas. Não
remove o revestimento de cera. Fornece o máximo
poder de lavagem e segurança.
Concentração:
- Dispositivos de pulverização do ﬂuxo de alta pressão:
1:30 - 1:50 para automóveis de passageiros / 1:15 - 1:30
para caminhões.
- Efeito espuma: 1: 7 - 1:10 para automóveis de
passageiros / 1: 2 - 1: 5 para caminhões.
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5L

400ML
770ML

400ML
770ML

Palavra-chave:
K2 ROTON

M121
31,50 €

K167M1
4,88 €

G167
8,54 €

ALOT - LIMPEZA JANTES

ROTON - LIMPEZA JANTES FELIX - LIMPEZA JANTES

Agente de lavagem para jantes e rodas, destinado a
eliminar as impurezas mais severas. Detergente alcalino
de receita especíﬁca, para limpeza de aros de aço e liga
leve. Remove resíduos de manchas de freio, impurezas
da estrada e qualquer outro tipo de sujidade. Pode ser
aplicado também em motores severamente sujos e
tampas de lona. Aplicar sobre uma superfície pré-limpa
e enxaguar após 30 segundos. Concentração:
- Spray: 1:5;
- Dispositivos de lavagem automática: 20 ml por ciclo de
lavagem para automóveis de passageiros;
- Lança de espuma TIR - lavagem de automóveis: 1: 3 1:5;
- Pulverizador de baixa pressão TIR - lavagem de
automóveis: 1:20.

O K2 Roton penetra e remove toda e qualquer
sujidade resistente (incluindo sujidade
rodoviária) de pastilhas de travões. No
momento da dissolução de impurezas. O K2
Roton ﬁca vermelho escuro, devido ao efeito
sangramento. Remove sujidade sem riscar a
superfície. É indicado para todos os tipos de
jantes e tampões.

5L

Remove com eﬁcácia a sujidade ou depósitos
do aro, dos tampões e das jantes. O pacote
especial de inibidores de corrosão garante
total segurança na aplicação do preparo,
principalmente na lavagem de aros de
alumínio. Oferece proteção temporária contra
a corrosão dos componentes que estão a ser
lavados.

200ML

770ML
Palavra-chave:
K2 NUTA

M100
18,70 €

PIANA - ESPUMA ATIVA
CONCENTRADA
Espuma ativa altamente eﬁcaz e concentrada.
Apresenta uma alta quantidade de espuma
d u r á ve l e d e n s a , c o m u m a exc e l e n t e
consistência e um aroma muito agradável.
Devido ao alto nível de concentração, que
permite uma lavagem rápida e completa, ideal
para a lavagem de veículos completos, tanto em
lavagens automáticas como com máquinas
geradoras de espuma. Concentração:
- Lança de espuma / encher o recipiente com
uma concentração de 1:5 - 1:10;
- Lavagem automática de automóveis: 20 ml por
ciclo de lavagem.

150ML

K117M1
4,06 €

NUTA - LIMPEZA VIDROS
Lava perfeitamente quaisquer tipos de
sujidade, nomeadamente nos vidros,
carroçarias de carros, plásticos, superfícies de
crómio, aço inoxidável, vinil, etc. Não deixa
riscos.

K511
3,24 €

K510V
2,97 €

VIZIO PLUS - LIMPA PÁRA
BRISAS INVISÍVEL

L i m p a p á r a - b r i s a s i nv i s í ve l . M e l h o r a
consideravelmente a visibilidade ao conduzir
em más condições meteorológicas (chuva
torrencial).
Garante uma condução eﬁciente a
velocidades superiores a 55 km/h.

Modo de utilização:
K511 - Modo spray 200ML.
K510V - Modo borrifador 150ML.

57

LIMPEZA E RESTAURO AUTOMÓVEL

G030
81,26 €

GRAVON - KIT DE REVESTIMENTO: PROTETOR CERÂMICO
K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

Revestimento cerâmico:
O revestimento cerâmico é atualmente conhecido no mundo como a forma de proteção mais durável para pinturas e outras superfícies. Garante o nível mais elevado
de proteção e dureza na superfície a tratar. Após o uso na superfície da pintura, o produto origina uma camada transparente e invisível de 2-3 mícrons de espessura,
graças à qual a pintura ﬁca completamente isolada dos efeitos de todos os fatores externos.

Tecnologia:
Com base em tecnologia de ponta, criamos um produto para os mais exigentes entusiastas automotivos, garantindo 100% de satisfação com o efeito ﬁnal. O
revestimento cerâmico K2 GRAVON é um dos produtos mais inovadores que oferecemos, baseado na nanotecnologia e estritamente desenhado para garantir o
melhor resultado.

Vantagens:
K2 GRAVON protege a superfície contra arranhões, sujidade, raios ultravioleta, sal grosso, excrementos de pássaros, chuvas e seiva de árvores, resquícios de
insetos, corrosão e danos mecânicos. Também protege contra o aparecimento de defeitos redutores de brilho, especialmente arranhões. Além disso, devido às
excelentes propriedades de repulsão de sujidade e auto-limpeza, a necessidade de lavagem do veículo também pode ser reduzida. Ao contrário das ceras comuns, o
revestimento cerâmico não pode ser lavado com agentes químicos e, portanto, é a forma mais estável conhecida para proteção de superfície. A única maneira de
remover o revestimento é o polimento à máquina. Este revestimento também protege contra pichações, pois a tinta não gruda na superfície e pode ser facilmente
removida.

Pontos de aplicação:
O revestimento K2 GRAVON pode ser aplicado não só na pintura, mas também na borracha, plástico, metal e vidro. Altamente recomendado para várias aplicações
automotivas, de iates, aviação e produtos industriais.

Instruções:
Seguir as instruções do fabricante, que acompanham o produto.

GRAVON LITE
Produto similar ao Gravon Kit (G030) contudo, com uma
durabilidade inferior - 2 anos. Tecnologia, vantagens,
pontos de aplicação e método de aplicação iguais aos do
Gravon Kit (G030).

G033
32,51 €
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250ML

300ML

300ML

K030N
3,25 €

BONO - REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS PLÁSTICAS E BORRACHAS PRETAS
Preparação extremamente eﬁciente para limpeza, renovação e proteção de todos os tipos de
superfícies de plástico, vinil, borracha e aﬁns. Ideal para amortecedores, spoilers e outros
elementos de plástico. Cria uma camada duradoura que garante a proteção contra fraturas e
efeitos de ação UV nos plásticos. As suas propriedades anti-estáticas ajudam a manter a poeira
e a sujidade fora das superfícies. Restaura a cor preta natural e retarda o envelhecimento. É
indicado somente para utilização em superfícies pretas.
Disponível em:
- Gel: K030N, 250ML;
- Spray: K150, 300ML.

60GR

60GR

K0031
3,21 €

REMOVEDOR DE ALCATRÃO
K2 Tar remover apresenta, graças à fórmula
especial, uma fantástica capacidade de
remoção de manchas de asfalto, alcatrão e
resina que possas estar presentes no
automóvel. Remove também resíduos de
etiquetas, ﬁtas adesivas e os vestígios
deixados por adesivos.

60GR

K0021
3,01 €

ALUCHROM - POLIMENTO DE
ULTRA CUT - REMOVEDOR DE
SUPERFÍCIES CROMADAS E ALUMÍNIO RISCOS LEVES
Excelente pasta para a limpeza e polimento de
todas as superfícies metálicas: alumínio,
prata, ouro, bronze, aço inoxidável e outras. É
particularmente adequada para a manutenção
de calotas de alumínio. Embalagem de 60
gramas.

K193
3,25 €

K150
4,06 €

Pasta ligeiramente abrasiva para a remoção de
riscos, rachaduras e outras falhas de pinturas.
Funciona de forma rápida e eﬁciente. É ideal
para qualquer tipo de pintura e cor.
Embalagem de 60 gramas.

L3050
4,88 €

LAMP DOCTOR - MASSA DE
POLIMENTO DE FARÓIS
Composto de verniz para utilizar à mão ou com
ferramenta de polir. Remove totalmente
arranhões, zonas baças e opacas,
descoloração e amarelos dos faróis, luzes
traseiras, luzes de nevoeiro, luzes de barcos e
várias janelas de caravanas e aviões. A
utilização da pasta K2 LAMP DOCTOR dá às
óticas um aspeto novo com claridade brilhante
e proteção duradoura. Embalagem de 60
gramas.
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1L

150ML

300ML

M809
8,94 €

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

ROKER - REMOVEDOR DE
CALCÁRIO

60

Produto concentrado, perfumado e altamente
eﬁciente para remoção persistente de
depósito de cálcio, calcário, sabão,
incrustação, ferrugem e sujidade de pó.Para
uso em lavagens de automóveis, oﬁcinas e
casa. Concebido para pavimentos e painéis de
lavagem de automóveis, pavimentos e
ladrilhos de oﬁcina, elementos em alumínio e
cromados, jantes não lacadas, sanitários,
cabinas de chuveiro. Sem ácido ﬂuorídrico não corrosivo e tóxico.

K6331
3,66 €

K631
2,40 €

FOX - EFEITO ESPUMA
ANTI-EMBACIAMENTO

Produto de efeito espuma anti-embaciante
que funciona inst ant aneamente após
aplicação. Forma uma camada adicional que
exerce proteção contra o embaciamento
sucessivo das janelas de carros. Não deixa
depósitos. Embalagem de 150ML.

SIL - SPRAY DE SILICONE
Produto totalmente proﬁssional para a
manutenção de elementos feitos de borracha
e plástico. Protege perfeitamente vedações
de borracha em múltiplos elementos. É
inodoro e resistente à água. Protege contra a
corrosão. Em comparação com outros
produtos no mercado, contém até 250% de
silicone mais ativo. Não contém massa ou
óleo mineral. Resistente à temperatura de 50°C a + 250°C. Modo de utilização: Aplicar
uma camada ﬁna do produto à superfície. Se
necessário, limpar o excesso com um pano.

5L
400ML
400ML
770ML

K530
5,00 €

EK177
4,87 €

EK1751
19,92 €

LAMP PROTECT - REVESTIMENTO
PROTETOR DE FARÓIS

AKRA - LAVA MOTORES

Revestimento protetor de longa duração para
faróis de plástico e vidro. Elimina o
amarelecimento e manchas dos reﬂetores e
protege-os contra o efeito negativo dos raios UV.
Recomendado para a proteção de faróis
renovados e também de faróis sem polimento
anterior. É um revestimento protetor de longa
duração para faróis de plástico e vidro. Mantém a
superfície Limpa, repele a água e facilita a
remoção da sujidade. Protege os faróis contra
arranhões leves.Cria uma camada de proteção
rígida e 100% transparente.

K2 AKRA – produto de limpeza de motores e peças de carro muito sujas. Produto especíﬁco para remover lamas
pesadas, estrias dos ﬂuidos operacionais, sujidade seca e ferrugem volátil. Limpa perfeitamente o motor e
outros componentes do veículo, mas também ferramentas, equipamentos industriais e superfícies. A
formulação especialmente projetada de nanopartículas ativas, junto com os inibidores da corrosão garante um
proteção eﬁciente e um processo de limpeza do compartimento do motor eﬁcaz. K2 AKRA é seguro em plástico,
borracha, ambas as partes pintadas e cromadas. Não contém quaisquer solventes ou derivados de petróleo.
Biodegradável no prazo de 28 dias. Instruções de utilização: Agite o frasco antes de usar. Lavagem do motor:
Certiﬁque-se de que o motor está frio. Fixar os componentes do sistema elétrico. Polvilhe as superfícies sujas
com K2 AKRA. Espere por 30-45 segundos. Enxaguar com jato de água forte, secar com um pano, se necessário.
Em caso de impurezas mais densas, como depósitos de carbono, deve remover a sujidade mecanicamente, por
exemplo, utilizando uma pequena escova. Lavagem de ferramentas: Mergulhe as ferramentas no recipiente com
K2 AKRA por vários minutos ou horas, dependendo do nível de sujidade. O K2 AKRA pode também ser aplicado a
máquinas que utilizem a recirculação fechada do agente de lavagem. Nota: Não aplique o produto no motor
quente. Não permita que o produto seque na superfície que está sendo limpa.

LIMPEZA E RESTAURO AUTOMÓVEL

400ML
770ML

Para a limpeza de
qualquer tipo de
pintura

PERFEITO PARA USAR ANTES E ENTRE
TRABALHOS REGULARES DE CERA!

L761
6,50 €

L701
7,32 €

GLIKA - CLAY BAR 60GR

KLINET - DESENGORDURANTE

Clay Bar / Barra de argila de alta qualidade para fácil remoção de contaminantes superﬁciais
prejudiciais, como pulverização excessiva de tinta, seiva de árvore, resíduos de insetos,
resíduos industriais, fezes de pássaros e outros tipos de sujidade de difícil remoção. A argila é
segura em todas as tintas, cromo, vidro, ﬁbra de vidro e plástico. Também é seguro para a
oﬁcina. É perfeito para usar antes e entre trabalhos regulares de cera.
Instruções: Rasgue um pedaço de argila de 10-20 gramas e amasse com as mãos em forma de
disco achatado. A superfície de acabamento deve ser lavada previamente com shampoo. Use
em combinação com lubriﬁcantes de argila ou água e shampoo para automóveis. Polvilhe a
superfície da tinta e passe a argila para remover as impurezas. Amasse em forma de um disco
plano novamente assim que a argila coletar a quantidade certa de sujidade.

Um líquido indicado para desengordurar e
limpar pinturas antes de aplicar ceras e
selantes. Garante uma melhor adesão da
camada de cera à superfície envolvida,
aumentando consideravelmente a vida útil da
camada. É completamente seguro para todos
e quaisquer tipos de pinturas e componentes
de plástico, borracha e vidro.

5L
400ML

400ML
700ML

400ML
50ML

K607
6,91 €

K525
7,32 €

ALASKA - REMOVEDOR DE GELO

NANO SPRYSK

K2 ALASKA é um removedor de gelo das
janelas de ação instantâneo. A fórmula à base
de nanopartículas ativas dissolve o gelo do
vidro com muita rapidez, deixando a superfície
transparente, lisa e sem arranhões. K2
ALASKA fará com que a cobertura posterior
das janelas seja fácil de remover, criando um
revestimento anti-aderente sobre elas. Basta
pulverizar diretamente no vidro gelado.
To t a l m e n t e s e g u r o p a r a v e r n i z e s e
componentes de borracha, como vedações de
janelas e escovas.Funciona mesmo até -70 °C.

K2 NANO SPRYSK é o um produto de limpeza de
vidros perfumado da mais alta qualidade. Graças ao
uso da nanotecnologia, limpa o para-brisas com
maior grau de precisão em comparação com os
produtos de limpeza em spray tradicionais. Remove
perfeitamente vestígios de insetos, sujidade da
estrada e todos os tipos de impurezas gordurosas.
É seguro para uso em tinta de laca, borracha e
plásticos. Possui um agradável aroma a limão. O
líquido não precisa ser diluído. Despeje diretamente
no recipiente do líquido do lava-vidros na
quantidade especiﬁcada pelo fabricante do
automóvel.

K509
1,50 €

NUTA MAX - CONCENTRADO
DE LIMPEZA DE VIDROS (1:100)
Lava perfeitamente quaisquer depósitos de
pó e sujidade de superfícies lisas (vidros,
carroçarias de carros, plásticos, superfícies de
crómio, aço inoxidável, vinil entre outros).
Produto concentrado - 1:100. Embalagem de
50ML.
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5L
400ML

770ML
400ML

K217M
4,06 €

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

M230
23,98 €
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ARTUS - LIMPEZA DE PLÁSTICOS

OSKAR - LIMPEZA DE PLÁSTICOS

Produto concentrado eﬁcaz para limpeza e manutenção de plásticos
(plástico, borracha, linóleo, couro artiﬁcial). Remove as manchas mais
difíceis, mesmo em bases muito daniﬁcadas e arranhadas. Restaura a
aparência natural. Deixa um aroma agradável. Não requer que enxague
após a aplicação.
Concentração:
- 1:7 - 1:10 - Para peças de plástico;
- 1:15 - Para peças de estofamento.

Limpa interiores de carros feitos com imitações de plástico, linóleo e
couro. Restaura a cor natural. As superfícies limpas adquirem uma
aparência nova. Refresca o interior do carro. Pode ser igualmente
utilizado na limpeza de outras superfícies plásticas, interiores e
exteriores.

5L
400ML

M171
20,32 €

600ML
400ML

K406FA
5,00 €

POLO PROTECTANT

POLO COCKPIT FAHREN

O Polo Protectant é um produto destinado para a limpeza e proteção do
plástico do painel do automóvel mate. Restaura a cor verdadeira e o
mate.Não contém silicone. Protege contra a poeira, sujidade e os raios UV.
Refresca o interior do automóvel, deixando uma fragrância fresca e
duradoura. Produto pronto a usar.

Produto que suaviza e lustra pinturas e remove riscos, melhorando a
aparência de forma considerável. Os raios solares salientam
irregularidades em pinturas e enfatizam todos e quaisquer defeitos,
especialmente em dias ensolarados. Devido à sua fórmula inovadora, o
brilho original da pintura é restaurado e os riscos são removidos,
mesmo depois de lavar o carro por várias vezes. O K2 VENOX remove
riscos de pinturas, em vez de mascará-los temporariamente. Os riscos
não retornam mesmo depois de várias lavagens. O K2 VENOX é
indicado para aplicações manuais e mecânicas.

LIMPEZA E RESTAURO AUTOMÓVEL

400ML
500ML
Embalagem contém:
• Esponja de aplicação
• Pano de tratamento
• Omega 500 ml

G410
15,04 €

LIMPEZA DE PAINEL OMEGA
Um painel limpo e bem conservado é sempre um elemento importante do interior do veículo ideal. Para atender até
mesmo às expectativas mais altas, desenvolvemos este produto exclusivo para o cuidado perfeito do painel, plástico, vinil
e borracha. O K2 OMEGA limpa e ajuda a restaurar, de maneira eﬁcaz, a verdadeira cor e aparência brilhante. A formulação
inovadora do produto com agentes bloqueadores de UV evita que as superfícies rachem, desbotem ou endureçam,
enquanto as protege dos raios solares nocivos. Garante uma proteção de longa duração contra poeira, deixa um aroma
agradável e um brilho que dura semanas.

250ML

K515
2,44 €

LCD CLEANER - LIMPEZA DE ECRÃS
Ideal para ecrãs táteis de sistemas de navegação de automóveis, smartphones, bem como para os tradicionais ecrãs LCD,
LED, TNT e de televisão. A sua fórmula avançada ajuda a remover contaminações de todos os tipos de ecrãs e protege-los
com uma camada protetora. Ideal para remover a sujidade e depósitos de nicotina ou impressões digitais.
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200ML
400ML

5L
400ML

400ML
770ML

250ML
400ML

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

K207M1
3,66 €

M126
12,60 €

K204
4,47 €

K205
5,65 €

TAPIS - LIMPEZA DE TÊXTEIS

LETAN CLEANER - LIMPEZA DE PELE / COURO

Produto para a limpeza de todos e quaisquer tipos de têxteis (vinil,
veludo, têxteis de cobertura de móveis, tapetes e outros). Remove
todas as manchas de gordura, óleo e substâncias orgânicas de uma
forma rápida e eﬁciente. É fácil de utilizar. Elimina odores
desagradáveis.
Disponível em embalagens de 770ML (K207M1) e 5L (M126).

O Letan Cleaner (K204) é um agente de limpeza para couro natural e
artiﬁcial. É indicado para estofos de carros, calçado, e artigos de couro.
Remove manchas persistentes. Dá elasticidade e restaura a aparência
natural. É indicado para couro de todas as cores. Não deve ser utilizado
em camurça ou nubuk. Possui pH neutro.
Disponível em:
- Produto líquido: K204;
- Produto em espuma macia: K205.

Palavra-chave:
K2 TAPIS

G421
28,05 €

AURON STRONG - LIMPEZA DE COURO E PELE
Projetado para limpar estofados de couro extremamente sujos e não restaurados, volante e outras partes do carro. Restaura perfeitamente a
aparência atraente do estofamento de couro, que nunca foi limpo. Contém quatro produtos excepcionais, especialmente concebidos para dar
uma nova vida aos estofos de couro desgastados e sujos e protegê-los contra eventuais rachaduras. O prepósito de usar a sua formulação única,
visa garantir a eﬁciência ideal combinada com a facilidade de uso.Contém:
- K2 Auron Cleaner Strong - espuma de limpeza com potência melhorada. Especialmente concebido para remover sujidade muito antiga e
pesada.
- K2 Auron Protectant - protege o couro contra abrasão, rachaduras e também absorção de suor (no caso de volante de couro). Proporciona
maciez e elasticidade ao couro, o que o torna mais resistente a danos.
- K2 Auron Brush - escova de limpeza com cerdas macias, projetada para a limpeza de estofos de couro delicado ou materiais. Produzida de
componentes da mais alta qualidade, com design sólido. Limpa perfeitamente, mesmo as superfícies de couro mais difíceis de alcançar. Não
daniﬁca a superfície do couro, não deixa estrias e encaixa-se perfeitamente na mão.
- K2 Microﬁbra – Pano microﬁbra universal para limpeza delicada e secagem de diferentes superfícies, como couros, plásticos ou tintas. Absorve
perfeitamente água e, portanto, pode ser altamente dedicado também para secagem de couro.
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400ML
60X60

400ML
40X40

CONJUNTO
DE 4 PANOS

M435
7,31 €

M433
5,00 €

K710
4,06 €

CONJUNTO DE 4 PANOS

MOLI - PANO DE MICRO-FIBRAS
Permite a secagem muito rápida de vários carros, sem se ter de torcer. É muito grosso, portanto
absorve água de forma excelente. Não causa riscos nem deixa traços. A microﬁbra é indicada
para a lavagem de carros. Pode ser lavada e seca por várias vezes.
Disponível em:
- Tamanho: 60 x 60 cm (M435);
- Tamanho: 40 x 40 cm (M433).

Conjunto de quatro panos de cores destintas
(verde, amarelo, azul e vermelho). Panos de
microﬁbra macios e absorventes para limpar
elementos no interior do carro e na pintura.
Gramagem: 200 gramas.
Composição: 80% poliester + 20% poliamida.
Tamanho: 30 x 35 CM.

CONJUNTO DE

30 PANOS
M434
7,31 €

D5100
20,32 €

KING - PANO MICROFIBRA HIRO PRO - CONJUNTO DE 30 PANOS MICROFIBRA
Pano de microﬁbra espessa e fofa para secar o
excesso de água, cera e brilho. Não risca a
pintura do carro. Extremamente durável,
mesmo após repetidas lavagens parece novo.
Tamanho: 40 x 60 cm.
Gramagem: 500 gramas.

K2 Hiro Pro - Conjunto de 30 panos microﬁbra versáteis para limpar o interior e o exterior do seu
carro.
O tamanho prático e as ﬁbras de alta qualidade garantem conforto e segurança durante o
trabalho.
Podem também ser usados com sucesso em casa e no escritório.
Conjunto com 30 pçs.
Tamanho: 30x30 cm.
Peso / Gramagem: 170 gramas.
Material: 80% poliéster + 20% poliamida

65

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA AUTOMÓVEL

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

D0220
12,19 €
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M436
8,94 €

FLOSSY PRO - PANO DE SECAGEM

QUADRA - PANO DE SECAGEM

Pano de secagem de alta qualidade. O peso de 800 gramas permite
secagem livre de problemas e rápida do carro completo, sem
necessidade de torcer o pano microﬁbras. As cerdas macias evitam
estrias e arranhões.

Permite-lhe secar o corpo do carro de forma rápida e completa. Graças
à estrutura especial em forma de bolacha wafer, absorve água mais
eﬁcazmente que as microﬁbras tradicionais. Não deixa marcas ou
riscos. A microﬁbra é adequada para lavagens de carros. Pode ser
lavada e seca muitas vezes.

L430
3,66 €

M430
4,06 €

BONA - PANO DE POLIMENTO

OPTI - PANO PARA VIDROS

Desenvolvido especialmente para polir pinturas de carros e secar
janelas, para-brisas e carroçarias. Devido à sua estrutura microscópica,
tem propriedades incomuns de limpeza. Pode absorver muito mais
água do que o seu próprio peso. Não deixa traços nem causa riscos.
Tamanho: 40 x 40 cm. Gramagem: 340 gr/m2.

Um pano especialmente desenvolvido para a limpeza de superfícies de
vidro, tais como janelas e espelhos, tanto em carros como em casa.
Permite a limpeza de superfícies de uma forma muito mais rápida do
que com um pano liso. Tem uma alta durabilidade. Limpa e lustra ao
mesmo tempo. Não risca superfícies nem deixa traços.

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA AUTOMÓVEL

M355
36,58 €

M350
7,31 €

M358
3,98 €

ESCOVA TELESCÓPICA

ESCOVA ERGONÓMICA

ESCOVA PARA JANTES

Escova para a lavagem de carros, camiões,
carrinhas e autocarros. É fornecida com ﬁos
duráveis e pontas que não riscam(as pontas
dos ﬁos estão divididas em pares para facilitar
a lavagem e não riscar superfícies). Tubo
telescópico. Possibilidade de ligação de uma
mangueira diretamente na escova.

Escova ergonómica para a lavagem de
veículos. É fornecido com pontas de poliéster
macio que não provocam riscos. Os ﬁos são
resistentes a detergentes. O punho e as
bordas da escova estão vedados com
borracha para não riscar as superfícies que
têm de ser lavadas.

Escova espiral, com ﬁos duros, para a lavagem
de jantes. É recomendada para a lavagem de
jantes muito sujas, inclusive aquelas de perﬁs
complicados. A haste é feita de um cordão de
arame inoxidável ﬂexível.

D7010
8,12 €

WHEEL SCEPTER - ESCOLHA PARA JANTES
Escova para limpar todos os tipos de jantes. Composta por ﬁos delicados e ﬂexíveis. Limpa
lugares de difícil acesso. Uma alça sólida coberta com borracha garante alto conforto de uso e a
ponta do pincel segura evita arranhões.

M315
3,25 €

ESCOVA DE DETALHE REDONDA
Escova de alta qualidade feita de cerdas
sintéticas e naturais. Desenhada para limpar
os sítios mais difíceis de chegar. Perfeita para
limpar o interior do carro com K2 APC e
também facilita a limpeza do exterior, por
exemplo, das jantes, com K2 ROTON.
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400ML
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D7050
5,69 €
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G450
3,21 €

BRILL - ESCOVA PARA BERBEQUIM

ESCOVA AURON

K2-CAR Brill é uma escova de alta qualidade com aplique para ser instalado num barbequim ou
chave de fenda.
Projetada para limpar estofados, carpetes e plásticos.
Cerdas macias e ﬂexíveis são seguras para superfícies limpas e a base de plástico reduz o risco
de empenamento e rachaduras.

Escova macia para a limpeza de estofamentos
ou tecidos de couro. Fabricado com os
materiais da mais alta qualidade. Limpa
perfeitamente a sujidade, alcançando todas as
frestas do couro. Não daniﬁca a superfície do
couro e nem deixa marcas. Para limpeza de
couro, use com o Auron Strong (G421). Para
limpeza de estofos, use com o K2 Tapis
(K207M1).

M400
11,79 €

M440
7,31 €

W612
4,06 €

LÂMINA DE SILICONE

LUVA WASH MITT

ESCOVA PARA CORRENTES

Lâmina de silicone macia e especialmente
moldado para a indústria e mecânica. Não
risca superfícies de pinturas delicadas.
Funciona de forma perfeita, fazendo com que
as gotas de água ﬂuam de forma instantânea,
deixando as superfícies praticamente secas e
isentas de manchas. Faz 15x menos fricção do
que toalhas de tecido. Molda-se à forma do
veículo.

Luva de dupla face produzida com microﬁbras
densas e delicadas para a lavagem da
carroçaria. Microﬁbras extremamente
ﬂexíveis e que graças à sua estrutura não
agarram a sujidade, prevenindo riscos na
pintura. Uma costura especial impede a luva
de escorregar da mão.

A escova de limpeza universal K2 foi projetada para
limpar correntes de motocicletas, ciclomotores,
bicicletas e quadriciclos. A escova K2 permite limpar
completamente a corrente de todos os lados,
aumentando a sua vida útil e minimizando o risco de
falha. A cabeça da nossa escova é composta por duas
partes destacáveis, tornando mais fácil manter a
limpeza. A caixa em forma de U foi especialmente
projetada para ajudar a limpar a corrente de três lados
simultaneamente. A corrente pode ser limpa sem a
necessidade de desmontá-la. Cerdas de escova de
polipropileno com alt a resistência química e
durabilidade mecânica, são perfeitas na remoção de
sujidade. A alça de plástico sólida, contornada, torna
todo o processo mais fácil.

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA AUTOMÓVEL

1L

400ML

W109
56,90 €

M415
27,60 €

PULVERIZADOR DE PRESSÃO
PARA SOLVENTES / LUBRIFICANTES

FOMA 2L - PULVERIZADOR DE ESPUMA MANUAL
Um pulverizador de espuma de pressão manual para lavagem de carros. É a solução perfeita para pessoas
que não têm acesso a uma lavadora de alta pressão. Permite a aplicação de espuma ativa e o amolecimento
efetivo da sujidade durante a lavagem do carro. FOMA 2L é um pulverizador de espuma de pressão manual
proﬁssional projetado para aplicação de agentes espumantes. É caracterizada pela sua alta resistência
química, construção sólida e alto conforto de utilização. Os 3 diferentes insertos, incluídos no conjunto,
permite que obtenha espuma de diferentes densidades, sob medida e de acordo com as suas
necessidades. O FOMA garante uma pressão de longo prazo no interior do tanque, o que se traduz em maior
possibilidade de dispensar espuma e maior conforto no trabalho. Possui vedações Viton® de longa duração.
As vedações Viton® são um elastómero especializado feito de borracha ﬂuorada. Este material é
caracterizado por propriedades desejáveis como: diminuição mínima na resistência sob a inﬂuência do calor,
resistência química muito alta, não inﬂamabilidade, baixa permeabilidade ao gás, resistência a condições de
baixa pressão, a possibilidade de uso em um ambiente de ozónio, resistência a Radiação UV, resistência a
hidrocarbonetos aromáticos. Pode ser utilizado com sucesso em lavagens de automóveis, oﬁcinas e
empresas de limpeza. Aplicável com: K2 Bela Pro e K2 Turbo Truck.

Pulverizador especialmente fabricado com
materiais da máxima resistência para serem
utilizados com óleos vegetais e animais,
solventes à base de hidrocarbonetos,
lubriﬁcantes e produtos petrolíferos em
aplicações como: limpeza de travões,
eliminação de alcatrão de carroçarias de
veículos e ferramentas, limpeza maquinaria e
motor, assim como aplicação de lubriﬁcantes,
etc.

1,5L

M412_1.5
12,19 €

M451
113,82 €

PULVERIZADOR DE PRESSÃO PERFEKTOR BLACK - PISTOLA DE LIMPEZA
Pulverizador de pressão proﬁssional para
lavagens de carros. É resistente a líquidos
alcalinos, solventes e nitro. Tem um controlo e
escala de ﬂuxo no recipiente. Embalagem de
1.5 litros.

A pistola de limpeza de carros K2 PERFEKTOR BLACK utiliza ar pressurizado para pulverizar
uma mistura de água e solução de limpeza, para molhar ou lavar a seco superfícies de forma
eﬁciente. A K2 PERFEKTOR BLACK está equipada com rolamentos vedados dentro do conjunto
de rotação e funciona com compressores pequenos ou portáteis, uma vez que a potência
máxima está disponível a pressões tão baixas quanto 4,5 bar / 90 psi.
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ACESSÓRIOS DE LIMPEZA AUTOMÓVEL

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

M462
3,66 €
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M460
3,25 €

ESPONJA DE LAVAGEM - 2 CAMADAS

ESPONJA DE LAVAGEM - 1 CAMADA

Esponja altamente absorvente para lavagens manuais. O lado cinzento
é macio e ideal para a lavagem de carroçarias em geral. O lado branco
tem uma estrutura mais forte, portanto consegue remover impurezas
persistentes, tais como alcatrão e insetos, com eﬁciência e perfeição.

Esponja geral para lavagem de automóveis. Capacidades excecionais
de absorção. Adequado para lavagem geral de veículos, bem como
para a remoção de qualquer sujidade mais persistente.

K290
0,81 €

L710
1,62 €

MAGIC SPONGE - ESPONJA DE MELAMINA

ESPONJA DE POLIMENTO

Esponja de melamina projetada para remover sujidades difíceis sem o uso
de detergentes.
Perfeita para limpar estofados de plástico, vidro, vinil e couro no interior do
carro e em casa.

Esponja de polimento e aplicação de cera, muito fácil de utilizar.
Perfeita para superfícies envernizadas de borracha, plástico, vinil e
couro. Indicada para a aplicação de cera e o polimento de consistências
diferentes.

PRODUTOS DE POLIMENTO AUTOMÓVEL

200GR

G0101
15,04 €

QUANTUM - CERA PROTETORA
SINTÉTICA 140 GRAMAS
O K2 QUANTUM é uma excelente cera
protetora sintética, à base de polímeros da
melhor qualidade. Garante a proteção da
pintura a longo prazo. Depois da sua aplicação,
a pintura ﬁca perfeitamente lisa. A tensão
superﬁcial exercida por gotas de água
aumenta, facilitando o seu ﬂuxo descendente.
Embalagem de 140 gramas.

230GR

G040
14,51 €

K004
6,50 €

PROTON - CERA DE PROTAÇÃO

TURBO - CERA DE PROTAÇÃO

A K2 PROTON é uma cera de proteção altamente
eﬁciente e eﬁcaz, com base na carnaúba, a cera natural
mais dura que se conhece. Proporciona um brilho
espelhado e intensiﬁca a cor da pintura. É fácil de aplicar
e polir. Para um período de proteção longo, mesmo após
uma dúzia ou mais de ciclos de lavagem. Depois da sua
aplicação, a tinta torna-se completamente lisa,
permitindo que as gotas de água escorram da pintura.
Instruções: 1. Lave e seque a pintura antes de usar o
produto. Para atingir a durabilidade máxima. 2. Aplique a
cera com uma esponja num máximo de 1/2 elementos
de cada vez. 3. Deixe secar por 2 a 5 minutos. 4. Faça o
polimento com um pano microﬁbra. Nota: Não use sob
luz solar direta ou superfície aquecida.

Uma excelente cera em pasta para a pintura de
carroçarias de carros, melhorada com
nanopartículas. Remove inclusive os riscos
mais impercetíveis e produz um brilho
inigualável. Pode ser aplicada em todos e
quaisquer tipos de pinturas de carros, inclusive
em tipos metálicos. Instruções: 1. Lave e
seque a pintura do carro. 2. Aplique uma
camada ﬁna de K2 TURBO em movimentos
circulares com um pano macio. 3. Depois de
secar (30 segundos), dê um polimento
brilhante com um pano limpo e macio.

180GR
700ML

G051
8,13 €

VENOX - LUSTRE REMOVEDOR
DE RISCOS
Produto que suaviza e lustra pinturas e remove
riscos, melhorando a aparência de forma
considerável. Os raios solares salientam
irregularidades em pinturas e enfatizam todos e
quaisquer defeitos, especialmente em dias
ensolarados. Devido à sua fórmula inovadora, o
brilho original da pintura é restaurado e os riscos
são removidos, mesmo depois de lavar o carro
por várias vezes. O K2 VENOX remove riscos de
pinturas, em vez de mascará-los
temporariamente. Os riscos não retornam
mesmo depois de várias lavagens. O K2 VENOX é
indicado para aplicações manuais e mecânicas.

G021
12,60 €

700ML

K010
6,30 €

SPECTRUM - CERA LÍQUIDA BALSAM - CERA LÍQUIDA
Cera líquida única que foi criada com base nas
mais recentes descobertas tecnológicas. É
muito fácil de utilizar, uma vez que só é preciso
pulverizar a superfície e limpá-la, sem se ter de
esperar que a cera seque. O K2 SPECTRUM
pode ser polido com facilidade e não deixa riscas
brancas. É excelente para todos os tipos de
pinturas. Pode ser utilizado sobre uma superfície
aquecida. Adapta-se perfeitamente para a
renovação de plásticos, luzes, painéis,
c o m p o n e n t e s d e c r ó m i o e b o r r a ch a ,
pneumáticos, couro e janelas.

K2 Balsam proporciona brilho de tinta
intensivo de forma rápida e eﬁcaz. Restaura a
cor natural e profunda da tinta. Pode ser usado
tanto em tintas típicas ou até mesmo
metálicas. Particularmente recomendado
para tintas bem conservadas.
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1KG

200GR

Palavra-chave:
K2 LUSTER

Palavra-chave:
K2 LUSTER

L11000
36,58 €

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

MASSA DE POLIMENTO K2 LUSTER Q1
Composto de remoção de riscos para polir a pintura do carro utilizando uma máquina de polir.
Recomendado para uso em indústria automotiva e de fabricação. Remove de forma rápida e
efetiva riscos severos e defeitos mesmo de pinturas extremamente desgastas. Resistente ao
calor, não sobreaquece a superfície. Indicado para todos os tipos de tintas automotivas, tintas
industriais, barcos, móveis, gelcoats, faróis, celulose, superfícies sintéticas, acrílicos e muitas
outras superfícies. Apresenta cor branca.

1KG

100

MASSA DE POLIMENTO
K2 LUSTER Q5
Composto de acabamento para a última
etapa da máquina de polir - para uso na
pintura do carro ou em muitas superfícies
diferentes. Remove hologramas e microriscos. Restaura o brilho da pintura e a cor
profunda. Resistente ao calor, não
sobreaquece a superfície. Recomendado
para polir todos os tipos de tintas
automotivas, tintas industriais, produtos
compostos, faróis, celulose, mobiliário,
superfícies sintéticas, acrílicos e muitas
outras superfícies.

L5200
10,57 €

GRAMAS

Palavra-chave:
K2 LUSTER

L31000
40,65 €

LQ3100
8,12 €

MASSA DE POLIMENTO K2 LUSTER Q3
Composto de remoção de riscos de processo único extremamente rápido para polir a pintura do
carro utilizando uma máquina de polir. Remove de forma efetiva riscos, hologramas,
descoloração, efeito casca de laranja e marcas de oxidação. Restaura a pintura desbotada do
carro. Perfeitamente adequado para uso quer em pintura novas como retocadas. Gera pouco
calor durante a operação. Recomendado para polir todos os tipos de tintas automotivas, tintas
industriais, faróis, celulose, mobiliário, superfícies sintéticas, acrílicos e muitas outras
superfícies. Apresenta cor verde. Disponível em embalagens de 1KG e 100GR.

QUALIDADE DE
EXCELÊNCIA!
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Tensão 220-240V 50 / 60Hz
Consumo de energia 500W

MÁQUINA DE POLIMENTO
ORBITAL-ROTATIVA
DE ÚLTIMA GERAÇÃO!

Velocidade descarregada 2000-4500 rpm
Curso: 15 mm

2,6KG

Palavra-chave:
K2 AUTO
JAK NOWE

L5318
386,18 €

POLIDOR ELÉTRICO DUAL ACTION
Máquina de polimento orbital-rotativa elétrica para pintura de polimento com passo de 15 mm. Tem uma função de partida suave (Soft Start) para
um início suave e seguro do trabalho. A velocidade constante de trabalho, independentemente da carga, fornece controle total sobre a correção
da aplicação de verniz ou cera. A máquina tem uma função de controle de velocidade. Os valores de 1 a 6 têm a velocidade máxima atribuída, que
aumenta de 2000 (ajuste 1) a 4500 (ajuste 6). O controle de velocidade é suave.

L611

L612

L613

L614

AZUL

LARANJA

BRANCO

PRETO

L611
10,16 €

L612
10,16 €

DURAFLEX SOFT
Punho de roda
de polimento

Cor

Abrasivo

Azul

Alto

Laranja

Médio

Branco

Baixo

Preta

Acabamento

L613
9,76 €

L614
9,96 €

DURAFLEX - ESPONJA DE POLIMENTO
Esponja de polimento de alta qualidade para polir uma ampla variedade de superfícies
envernizadas. É indicada para polimento mecânico a uma velocidade de até 2.500 RPM. Pode
ser lavada com detergentes delicados, a uma temperatura de até 60° C. A esponja tem de estar
completamente seca antes de ser utilizada. Tamanho: 150 x 25 mm.

Desenvolvido
com rosca M-14

L600
13,82 €

OS SEUS
MELHORES
PARCEIROS
DE TRABALHO
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE-NOS:

(+351) 229 605 437
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K222
5,69 €

K222CH
5,69 €

K222BB
5,69 €

K222FL
5,69 €

K2-CAR KLIMA FRESH - A/C REFRESHENER DE 150ML
K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

K2 KLIMA FRESH é um renovador de ar condicionado extremamente eﬁcaz e fácil de usar. Ele remove os odores desagradáveis que surgem como
resultado da sujidade e humidade no sistema de ventilação. Todo o processo não leva mais do que alguns minutos. Adequado para todos os tipos de ar
condicionado. Deixa um aroma fresco após o uso.
Disponível em diversos aromas: Limão (K222), Blueberry (K222BB), Cherry (K222CH) e Flower (K222FL).

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO:
1. Feche todas as portas e janelas.
2. Deﬁna o ﬂuxo de ar para força máxima, recirculação para circuito fechado, ar condicionado frio.
3. Mova o assento do motorista o mais para a frente possível.
4. Agite a preparação e deixe-a atrás do banco do motorista.
5. Pressione o botão de spray até travar. Saia do carro.
6. Após cerca de 15 minutos, o processo deve terminar. Pode entrar novamente no carro. Ventile o carro antes de dirigir.
7. Deﬁna a recirculação para abrir o circuito.

MODELO BLISTADO

50ML

V201
OCEANO

V202

V203

CEREJA NEW CAR

V204
MAN

V205

V206

V207

LIMÃO MORANGO BAUNILHA

V208
MAÇÃ

Ambientador para carros, com pulverizador. É ideal para todos os que apreciam a elegância. A composição aromática subtil do K2 COSMO
neutraliza e absorve todos e quaisquer aromas desagradáveis. O interior do carro é preenchido com um aroma agradável duradouro. O K2
COSMO pode ser pulverizado para o ar ou sobre estofos e tapetes.

AMBIENTADOR COSMO
3,21 €
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NK500
3,01 €

K420
2,93 €

POLO SHINE WIPES

NUTA WIPES

Toalhetes para limpeza e manutenção do tablier e de todo o tipo de
peças plásticas.
Remove de forma rápida e fácil a sujidade e a poeira, deixando uma
superfície ligeiramente escura e brilhante.
Protege contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta e da redeﬁnição
de poeira.
Modo de utilização: Abra a embalagem, retire um pano e feche bem.
Limpe a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe
a superfície secar.
Embalagem com 24 toalhetes.

Toalhetes para limpar janelas, reﬂetores e todo o tipo de superfícies de
vidro.
Removem de forma rápida e fácil a sujidade gordurosa, resíduos e
resíduos de nicotina, deixando uma superfície cristalina, livre de riscos
e manchas.
Modo de usar: Abra a embalagem, retire um toalhete e feche bem.
Limpe a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe
a superfície secar.
Embalagem com 24 toalhetes.

K210
2,93 €

K212T
2,44 €

LETAN WIPES - LIMPEZA DE COURO

TAPIS WIPES - LIMPEZA DE TECIDOS

Toalhetes para a limpeza de estofos em couro e todos os tipos de
elementos em couro granulado.
Removem a sujidade de forma rápida e fácil, protegendo a pele sem o
efeito de uma camada escorregadia e oleosa.
Modo de usar: Abra a embalagem, retire um toalhete e feche bem.
Limpe a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe
a superfície secar.
Embalagem com 24 toalhetes.

Toalhetes para a limpeza de todos e quaisquer tipos de têxteis (vinil,
veludo, têxteis de cobertura de móveis, tapetes e outros).
Removem a sujidade de forma rápida e fácil.
Protege sem deixar o efeito de uma camada escorregadia e oleosa.
Modo de usar: Abra a embalagem, retire um lenço e feche bem. Limpe
a superfície a ser limpa, se necessário, faça-o novamente. Deixe a
superfície secar.
Embalagem com 24 toalhetes.

75

AMBIENTADORES PARA AUTOMÓVEL

V807
4,06 €

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

V87DIS
48,78 €

FLORIDA SCENT - DISPLAY

MAXO EXCLUSIVE BAUNILHA - 45GR

Os ambientadores FLORIDA SCENT K2 garantem frescura duradoura
no interior do carro. É seguro para os materiais. Dentro do ambientador
existem blocos de lã embebidos em óleos aromáticos. Display com 12
ambientadores.
Aromas: 3x New Car / 1x Chá verde / 1x Limão / 3x Cereja / 2x Choque
cítrico / 2x Morango.

Excelente ambientador premium.
Apresenta uma fragrância fresca e intensa.
Aplicável no: carro, escritório, quarto de hotel, garagem e muitos
outros lugares.
Aroma: Baunilha.

V027
6,10 €

SKIRON

REMOVEDOR DE ODORES

K2 SKIRON - Removedor de odores, não só
mascara, mas efetivamente neutraliza odores
desagradáveis de origem orgânica, incluindo
suor, excremento animal, mofo, urina, mofo,
lixo, frutas podres, cigarros, cheiro de
queimadura, entre outros odores
Instruções: Pulverizar o produto diretamente
na fonte de um cheiro desagradável ou
pulverizar em torno da fonte do cheiro. Antes
de usar, veriﬁque a operação do neutralizador
num lugar invisível.

76

250ML

770ML

M117S
4,47 €

M117BO
4,47 €

M117F
4,47 €

M117L
4,47 €

AMBIENTADOR NEW DEOCAR
Puriﬁcador de ar universal com um aroma intenso para uso dentro do veículo / instalações.
Composição especialmente selecionada de fragrâncias que garantem um aroma agradável.
Instruções: pulverizar o ambientador dentro da sala / habitáculo para ajudar a espalhar o aroma.
Pode ser aplicado diretamente nos estofos para um efeito de longo prazo. Para esse tipo de
aplicação, recomenda-se testar o produto numa superfície pequena primeiro.
Disponível nas fragâncias de:
- Morango (M117S);
- Oceano (M117BO);
- Fahren (M117F); e
- Limão (M117L).

AMBIENTADORES PARA AUTOMÓVEL

OUDY WORLD

LATE MIDNIGHT

SWEET DIAMOND

WILD ZONE

SILVER SKY

MEADOW GRASS

V900
1,62 €

V901
V87DIS
1,62 €€
42,50

V902
1,62 €

V903
1,62 €

V904
1,62 €

V905
1,62 €

K2 OYA - AMBIENTADOR
O K2 OYA é um ambientador de carro com uma formulação original e perfume único, projetado com notas aromáticas especialmente
selecionadas.
A sua celulose incrivelmente absorvente, juntamente com a tecnologia única de camadas de aroma, permitem-lhe desfrutar do aroma agradável
por mais tempo. As notas de fragrância escondidas nas camadas subsequentes do nosso puriﬁcador de ar são gradualmente liberadas,
revelando-se lentamente aos sentidos e encantando os passageiros do carro.
A camada gráﬁca minimalista e a forma interessante do ambientador fazem do K2 OYA uma decoração do interior do automóvel que o
complementa de uma forma interessante.
Fragrâncias especialmente selecionadas satisfarão até mesmo os motoristas mais exigentes.

Fragrâncias: Oudy world (V900), Late midnight (V901), Sweet diamond (V902),Wild zone (V903), Silver sky (V904) e Meadow grass (V905).

V88LOT V88NCA

LOTUS NEW CAR

V88ZHE V88GRA

CHÁ VERDE TORANJA

V88WOD V88SCA

WATERFALL LOLLIPOP

DIAMO
3,66 €

V510

V530

V153

V154

V156

LADY IN PINK BAUNILHA

LIMÃO

CHÁ VERDE

OCEANO

ÁRTICO

V500

CARAT
1,50 €

STEREO
1,75 €

AMBIENTADOR DIAMO

AMBIENTADOR CARAT

AMBIENTADOR STEREO

Ambientador K2 DIAMO apresenta uma
aparência de pedra preciosa decorativa. Para dar
uma aparência única e de prestígio ao interior do
carro. Ponha o seu ambientador na grelha de
ventilação e solte um odor majestoso,
estimulando os sentidos da sua mente. Esta
extraordinária fragrância está fechada em muitas
bolas pequenas e coloridas e tapada com uma
elegante caixa de polímero. O Ambientador tem
um grampo sólido que permite a sua instalação
de forma estável na grelha de ventilação e uma
banda elástica que permite pendurá-lo no
espelho retrovisor.

Através do revestimento do diafragma com
micro-canais, o aroma é liberado gradativamente
o que mantém a fragrância por mais tempo no
interior do carro. A composição de aromas
originais preenche o automóvel com uma
fragrância refrescante de longa duração.

Ambientador para carros, em forma de
altifalante, design ultra slim. Libert a
lentamente o perfume no interior do carro.
Permite a ﬁxação na grelha de ventilação do
carro. É indicado para todos os interiores de
carros.

77

FITAS TÉCNICAS

B341AMA
2,32 €

FITA PARA REPARAÇÃO DE LÂMPADAS - AMARELO

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

Fita adesiva para a reparação de lâmpadas rachadas ou quebradas.
Cor: Amarelo.
Tamanho: 48mm x 1.52 metros.

5 CM
x
3 MTS

B3000
3,09 €

FITA AUTOBAND
Ligadura para a reparação de mangueiras de borracha (mangueiras quebradas de radiadores, tubos de aquecimento,
máquinas de lavar, chuveiros, recipientes de água quebrados e canos de aquecimento). Pode ser aplicada mesmo que a
mangueira esteja molhada. Tamanho: 5 cm x 3 metros.

2.5 CM
x
163 CM

B304
10,16 €

FITA MAGIC BAND - FUSÃO RÁPIDA
Excelente ﬁta isolante e vedante, perfeitamente adequada para reparações de emergência, incluindo várias reparações em casa, reparações industriais e em oﬁcinas.
Apresenta propriedades extraordinárias de fusão rápida (liga-se a si própria em segundos) em intervalos de temperaturas tanto muito baixas como muito altas, mostrando uma
resistência impressionante contra o gelo ou a luz solar. Assegura uma ligação muito boa. Não racha, mesmo quando esticada ao triplo. Funciona eﬁcazmente sobre superfícies
molhadas, sujas ou oleosas. Cria uma capa forte, à prova de água e hermética, facilmente aplicada e em poucos segundos. Não deixa resíduos pegajosos ou adesivo quando
removida.
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140

18 ML

GR

B306
5,65 €

B405
2,03 €

MEFIX - CIMENTO ESPECIAL
PARA TUBOS DE ESCAPE

MASSA DE TRAVÕES

Cimento especial de alta temperatura para escapes. É ideal para
utilização com a instalação de novos componentes de sistemas de
escape, inclusive para vedar pequenos buracos e rachaduras em
antigos sistemas de escape. Embalagem de 140 gramas.

Lubriﬁcante sintético impermeável de alta qualidade, especialmente
desenvolvido para uso a temperaturas muito altas. Neutraliza o
bloqueio de pastilhas de travões. Impede a formação de rangidos e
ruídos indesejados. Prolonga a vida útil de sistemas de travagem.
Protege contra corrosão.

400ML
20GR

400ML
100GR

Alta
Temperatura:
+1090 Cº

W160
4,47 €

MEGA GRIND - MASSA
PARA VÁLVULAS
Polimento de Válvula - pasta abrasiva de
elevada performance para polimento de
assentos e tampões de válvulas. Oferece um
acabamento ﬁno e suave, removendo fendas,
depósitos, corrosão e outras imperfeições da
superfície. Adequada para utilização manual e
mecânica.

* 500 gramas
(W123)
Pag. 81

B401
1,62 €

MASSA DE COBRE
Massa de cobre de alta temperatura que
protege superfícies metálicas contra
emperramento e corrosão, a ﬁm de facilitar a
desmontagem. É indicada para peças
operadas em condições muito difíceis, por
exemplo: parafusos do coletor de escape,
parafusos de cabeça, parafusos de turbocompressores, roscas de velas de ignição,
guarnições de travões. Aviso: não é indicada
para a lubriﬁcação de peças de funcionamento
cíclico.

B110
2,97 €

MEGA MIRROR - COLA
RETROVISORES
Cola para espelhos retrovisores, que funciona
quando as outras colas não funcionam. É
super forte e rápida. Também é mais eﬁciente
do que super-colas epoxidantes. Une
eﬁcazmente extremidades de espelhos de
forma permanente. Pode ser utilizada para
unir metal com metal, vidro com vidro,
cerâmica, joias e muito mais. Embalagem de 6
ml.
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400ML

LUBRIFICANTE

SECO!

W143
6,91 €

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

ROAD DRY CHAIN LUBE - LUBRIFICANTE SECO PARA CORRENTES 400ML
K2 ROAD DRY CHAIN LUBE - Lubriﬁcante seco de correntes. Tem ótimas propriedades lubriﬁcantes e penetrantes. Adequado para uso em correntes de
anel-O, anel-X e anel-Z.
Protege contra corrosão e abrasão, reduzindo o desgaste das rodas dentadas. No momento da aplicação, o lubriﬁcante é líquido, penetrando assim
quaisquer lacunas.
Depois de algum tempo, ganha uma elevada capacidade de adesão. Lubriﬁcante seco evita derrames durante o uso, portanto, não suja solo e outros
elementos da motocicleta.
Instruções:
Agitar bem antes de usar.
Aplicar uniformemente no interior de toda a corrente.
Espere cerca de 30 minutos antes de utilizar o veículo.
Dependendo das condições, recomendamos lubriﬁcar as correntes a cada 400 - 500 km.

500ML

250ML

SEMI
SINTÉTICO

SINTÉTICO

W140
6,50 €

W139
4,06 €

LUBRIFICANTE DE CORRENTES K2 500ML LUBRIFICANTE DE CORRENTES K2 250ML
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SEMI-SINTÉTICO

SINTÉTICO

Óleo de correntes semi-sintético para todas as correntes. Adequado
para uso rodoviário e off road. Penetra eﬁcazmente pinos vitais e rolos
da corrente para fornecer excelente lubriﬁcação e proteção contra
corrosão. Rapidamente engrossa por evaporação de solvente para
deixar um revestimento ﬁno e durável nas placas laterais e rolos
externos, oferecendo uma proteção excepcional, resistindo à
tendência de secar, mesmo em altas velocidades. Ajuda a selar a
cadeia e combate a entrada de água e outros contaminantes que
podem reduzir drasticamente a vida da corrente e da roda dentada.
Características adequadas para correntes padrão, O-Ring e X-Ring.
Direção: Aplicar com moderação no interior de uma corrente limpa.
Para melhores resultados deixar secar bem.

Óleo de corrente sintético para todas as correntes. Penetra
eﬁcazmente pinos vitais e rolos da corrente para fornecer excelentes
lubriﬁcações e proteção contra corrosão. Rapidamente engrossa e
deixa um revestimento ﬁno e durável nas placas laterais externas e nos
rolos, oferecendo uma proteção excepcional, resistindo à tendência de
secar, mesmo em altas velocidades. Ajuda a selar a cadeia e combate a
entrada de água e outros contaminantes que podem reduzir
drasticamente a vida da corrente e da roda dentada.
Direção: Aplicar com moderação no interior de uma corrente limpa.
Para melhores resultados deixar secar bem.

SPRAYS TÉCNICOS K2-CAR

400ML

500GR

* 20 gramas
(B401)
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W123
15,04 €

W124
10,16 €

SPRAY DE MASSA CERÂMICA K2 400ML MASSA DE COBRE 500GR
K2 massa cerâmica para parafusos e conexões em perigo com uma
ação de alta pressão e valores de alta temperatura (até 1400°C). É
adequado para aplicações nos sistemas de travagem equipados com
parafusos ABS, ASR, ESP, coletor e cabeça de montagem, cubos e
outras peças componentes da máquina. Atua contra a corrosão, evita
ﬁcar preso de conexões de aço inoxidável. A massa é resistente a
ácidos e água.

Massa de cobre polivalente de alta temperatura, grau NLGI 2.
Resistente a temperaturas até 1100C. Destina-se à lubriﬁcação e
proteção de elementos que trabalham sob alta carga térmica. Cria uma
camada de vedação durável que protege contra corrosão, abrasão e
lavagem de água. Adequado para a lubriﬁcação de parafusos e porcas,
conexões roscadas, velas de ignição, pinos e revistas. Elimina o chiado
e o ranger, permite a desmontagem rápida e segura de elementos
p r o t e g i d o s . N ã o u t i l i ze e m c o m p o n e n t e s d e a l u m í n i o .
Instruções: Limpe bem os elementos, aplique a massa e remova o
excesso.

535ML

400ML

B311
8,54 €

W110
5,69 €

K2 TIRE DOCTOR 535ML

TESTE DE GÁS - 400ML

K2 TIRE DOKTOR bombeia e sela de forma rápida e eﬁciente pneus furados reparação temporária, sem desmontagem ou utilização de ferramentas. O aerossol
bombeia o pneu, e uma fórmula de látex especial sela o buraco. A preparação não
afeta o equilíbrio da roda. Muito útil em situações inesperadas. Evita a necessidade de
substituição incómoda de uma roda daniﬁcada por uma sobressalente. É seguro para
pneus. O produto não daniﬁca os pneus e é fácil de remover mais tarde numa oﬁcina
convencional.
Método de utilização:
1. Se possível, remover o objecto que causou a perfuração. 2. Rodar o pneu até a
válvula estar na posição vertical. 3. Enroscar ﬁrmemente a extremidade da mangueira
na válvula do pneu. Segurar a lata na posição vertical, levantar a tampa e pressionar.
Dentro de um minuto, o pneu será selado e inﬂado. Use todo o conteúdo da lata. 4.
Desligar a mangueira. 5. Ligar imediatamente o carro e conduzir cerca de 5 km não
superior a 35 km / h. 6. O selante vai-se espalhar por todo o pneu. Veriﬁque a pressão
do pneu novamente.

K2 GAS TESTER é um veriﬁcador de vazamento industrial para
sistemas de gás e pneumáticos. A formulação especial fornece uma
maneira rápida e simples de detectar vazamentos. Seguro para ﬁos de
metal e plástico. Recomendado para teste de vazamento de
instalações automotivas de GPL, instalações e válvulas. Não causa
corrosão. Não inﬂamável e não explosivo.
Método de aplicação: Aplicar o produto a uma distância aproximada de
2 - 5 cm. Observar a superfície a ser veriﬁcada. As bolhas visíveis são
prova de vazamento de superfície.
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400ML

HEAVY

DUTY!

W103
4,47 €

K2 BRAKE CLEANER - 400ML
K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

K2 BRAKE CLEANER é um spray de limpeza super eﬁciente para componentes do sistema de travões. Limpa e desengordura discos e tambores dos
travões, embraiagens, superfícies metálicas, peças e ferramentas.
O K2 Brake Cleaner remove a sujidade, óleo, óleo dos travões e massa sem deixar resíduos. Não contém solventes clorados prejudiciais. Reduz o assobio
e o ruído.
Método de utilização:
1. Pulverizar as partes sujas a partir de aprox. 20 cm.
2. Deixar evaporar completamente ou limpar com um pano limpo e seco. Repetir este procedimento várias vezes, se necessário.
Aviso: Não use em plásticos de policarbonato, não aplique em peças de borracha. Não contém quaisquer ingredientes geralmente descritos como
prejudiciais à saúde.

500ML

400ML

400ML

B430
4,87 €

B504
5,65 €

Palavra-chave:
K2 DPF CLEANER

W150
18,29 €

DPF CLEANER

SPRAY DE SILICONE
LIMPEZA DO FILTRO DE PARTÍCULAS PENETRANTE K2
Aditivo concentrado extremamente fácil de
utilizar para a limpeza do ﬁltro de partículas
diesel. Viagens curtas podem obstruir o ﬁltro
de partículas diesel. As moléculas altamente
ativas do aditivo agem como um catalisador e
facilitam o processo de combustão de forma
constante.
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Spray de silicone sintético com ação bifásica. Na
primeira fase, graças à sua consistência líquida, tem
excelentes propriedades penetrantes e, na segunda
fase, solidiﬁca suavemente e protege contra a
humidade, corrosão, reduzindo o atrito e ﬁxa o
deslizamento. Pode ser aplicado para lubriﬁcar
dobradiças, guias, fechaduras, mangueiras, moldes de
injeção e outros elementos feitos de borracha, metal,
madeira, plásticos. Resistência à temperatura de 40°C a +300°C. Não contém ácidos, resinas e aditivos
minerais. Método de utilização: Agitar bem antes de
usar. Aplicar num ﬂuxo ﬁno a uma distância de 20-30
cm da superfície a ser tratada. Limpe qualquer
excesso com um pano seco. Se necessário, repita o
procedimento.

K2 IPA 99 CLEANER
Álcool isopropílico de alta qualidade (IPA) sem
aditivos. K2 IPA 99 Cleaner é um produto com
excelentes propriedades de limpeza e
desengorduramento, remove, por exemplo:
óleos, massas, gorduras, tinta, pasta
condutora térmica, entre outros. Uma ampla
gama de uso em óptica, mecânica, eletrónica
e automotiva. O produto evapora
rapidamente, não deixa marcas e é
quimicamente neutro.
Instruções: pulverizar a superfície a ser limpa
ou limpe-o com um pano húmido.

ADITIVOS E ÓLEOS TÉCNICOS PARA AUTOMÓVEL

50ML

50ML

ET3122
3,09 €

ET3112
3,25 €

BENZIN - ADITIVO DE LIMPEZA PARA GASOLINA

DIESEL - ADITIVO DE LIMPEZA PARA DIESEL

A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente todo o
sistema de combustível. Diminui eﬁcazmente o consumo de
combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e restaura
toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta a vida útil do
motor. Deve ser aplicado somente em motores a gasolina.

A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente todo o
sistema de combustível. Diminui o consumo de combustível e a
emissão de gases de combustão tóxica, e restaura toda a potência do
motor. Facilita o arranque e aumenta a vida útil do motor. Deve ser
aplicado somente em motores a diesel.

50ML
50ML

T377
4,51 €

STOP LEAK OIL - ELIMINA FUGAS DE ÓLEO
Extraordinário aditivo altamente concentrado para impedir fugas do motor.
Adequado para todos os tipos de motores de combustão (gasolina, diesel,
GPL), caixas de velocidades, transmissões e sistemas hidráulicos da
máquina. Restaura a elasticidade e as características originais das juntas
desgastadas. Misturável com óleos minerais, semi-sintéticos e sintéticos.
Contém um pacote de aditivos preciosos para proteger o motor. Não
aumenta a emissão de partículas. Totalmente seguro para conversores
catalíticos e motores equipados com DPF.

T316
3,66 €

DPF - PROTEGE E REGENERA
FILTROS DE PARTÍCULAS
Aditivo concentrado extremamente fácil de utilizar para a limpeza do
ﬁltro de partículas diesel. As moléculas altamente ativas do aditivo
agem como um catalisador e facilitam o processo de combustão de
forma constante.
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250ML

T371
6,91 €

K2 MOTOR FLUSH - 250 ML
K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

Produto para lavagem interior do motor.
Fácil de usar - apenas despeje o K2 motor ﬂush antes da mudança de óleo. Remove depósitos diminuindo a saída de energia, dissolve a borracha,
depósitos de carbono, entre outros.
Inclui ingredientes que protegem o motor durante a lavagem. Recomendado para aplicar antes de cada reparo principal do motor.
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443ML

355ML

MEDALHA DE
OURO NA FEIRA
DE INVENÇÕES
DE BRUXELAS!

T3511
4,06 €

T350
4,51 €

SMOKE ELIMINATOR

DOKTOR CAR SPEC - ADITIVO PARA ÓLEO

K2 SMOKE ELIMINATOR é um tratamento de óleo solúvel altamente
concentrado e especialmente desenvolvido para reduzir a fumaça do
escapamento e da queima de óleo. Melhora a compressão e o
desempenho do motor, reduz o ruído do motor. Garante uma forte e
protetora lubriﬁcação do óleo - quando adicionado ao óleo mineral,
enriquece suas propriedades e as torna semelhante às características do
óleo sintético. Para utilização em todos os tipos de motores, tanto usados
como novos, gasolina, GLP e Diesel. Miscível com todos os tipos de óleos
minerais e sintéticos. Também pode ser adicionado aos óleos da
transmissão da classe GL-5 para silenciar e selar a transmissão.
Especialmente recomendado para motores que operam em condições de
carga pesada (reboque em montanha, altas temperaturas, direção em alta
velocidade em rodovias, trânsito da cidade). Não contém P.T.F.E. prejudicial.

Aditivo para óleo. Evita a formação de espuma, reduz o desgaste do
motor, restaura a compressão e potência perdidas, mantém o interior
do motor limpo, prolonga a vida útil do motor e retarda naturalmente o
processo de envelhecimento do óleo. É indicado para todos os tipos de
motores. Diminui o consumo de combustível. Não inclui
politetraﬂuoretileno (teﬂon).

ADITIVOS E ÓLEOS TÉCNICOS PARA AUTOMÓVEL

250ML

250ML

Óleo sintético

500ML

Óleo sintético

T123
3,21 €

Óleo sintético

T105
7,31 €

T124
3,21 €

DOT3 - ÓLEO DOS TRAVÕES

DOT4 - ÓLEO DOS TRAVÕES

DOT5.1 - ÓLEO DOS TRAVÕES

Fluído de travões totalmente sintético da maior
qualidade com a temperatura de ebulição
superior a 230°C, aplicável em sistemas de
travagem de carros. Totalmente miscível com
outros ﬂuídos de classe R3 ou DOT3. Em carros
mais antigos, substitui o ﬂuído R3 aplicado
anteriormente, melhorando signiﬁcativamente
a segurança do veículo. Cumpre os requisitos
do PN-C/40005:2002, FMVSS 116 DOT3, SAE J
1703. Apresenta uma alta estabilidade química
e características perfeitas em temperaturas
baixas e altas.

Óleo de travões completamente sintético e da
melhor qualidade, aplicável em travões e
embraiagens de carros. Pode ser misturado
com outros líquidos de classe DOT3 ou DOT4.
Satisfaz os requisitos de PN-C-40005: 2002,
FMVSS 116 DOT 4 e SAE J 1703. É neutro para
componentes de vedação e ligas metálicas
incorporadas em sistemas de travagem.

Líquido de travões completamente sintético e
da melhor qualidade, aplicável em travões e
embraiagens de carros detentores de sistemas
ABS, ESP, EBD, ASR ou TCS, e de carros
desportivos de alta potência e operados em
condições extremas. Pode ser misturado com
outros líquidos de classe DOT3, DOT4 ou
DOT5.1. Satisfaz os requisitos de PN-C40005:2002, FMVSS 116 DOT 5.1 e SAE J
1703. É neutro para componentes de vedação e
ligas metálicas incorporadas em sistemas de
travagem.

400ML

400ML

T220
2,84 €

T231
4,06 €

LIMPEZA DO RADIADOR

TAPA FUGAS RADIADOR

Agente comprovado da melhor qualidade para a lavagem de radiadores
extremamente poluídos e superaquecidos. Remove ferrugem e outras
impurezas. Evita o superaquecimento do radiador, garante a
temperatura operacional ideal e prolonga a vida útil do motor.

Selante líquido para radiadores, unidades de aquecimento, juntas e
blocos de motores. Forma uma camada metálica ﬂexível que tapa
vazamentos de forma permanente. Contém inibidores que neutralizam
a ferrugem e a corrosão. Não obstrui o sistema de refrigeração. Evita a
formação de depósitos. Age de forma rápida e eﬁciente.

85

ADITIVOS E ÓLEOS TÉCNICOS PARA AUTOMÓVEL

500ML

Óleo
semissintético

K2-CAR - DETALHE AUTOMÓVEL

L365
5,28 €

DERUSTO PLUS 500 ML - REMOVEDOR DE FERRUGEM

ÓLEO DO MOTOR 2T

Um produto extremamente eﬁcaz para um processo de remoção de ferrugem de forma fácil,
prática e sem esforço.
Apenas mergulhe as partes enferrujadas e espere até que toda a ferrugem desapareça - não é
necessário esfregar ou escovar.
O produto pode ser usado com segurança em peças de cobre, latão e plástico.
Apresenta valor de pH semelhante ao da pele.
Totalmente biodegradável e reutilizável, pode ser descartado com segurança no esgoto.

Óleo semissintético para motores de dois
tempos de alta potência, com sistemas de
pré-mistura. É recomendado para carros,
motas, lambretas, motosserras, aparadores
de relva, entre outros. Contém solventes
sintéticos que fornecem uma pré-mistura fácil
e rápida com o combustível. Satisfaz as
normas de API: TC, JASO:FC, ISO:EGC.

1L

O8PS1000
13,82 €

PSF - ÓLEO PSF
DIREÇÃO ASSITIDA
Óleo de alta qualidade para direções
assistidas. Devido à utilização de óleos
básicos e aditivos especialmente
selecionados, o sistema é protegido contra
desgaste e a sua vida útil é prolongada.
Satisfaz os requisitos abaixo descritos: GM
DEXTRON III, MB 236,1, ZF TE-ML 09, 14,
M2C 166H, MERCON, ALLISON C-4, CAT TO2.
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O900050C
8,12 €

5L

O5735E
65,00 €

1L

O5731E
16,67 €

ÓLEO PARA CAIXAS AUTOMÁTICAS - 5 LITROS E 1 LITRO
O ATF III é um óleo moderno indicado para transmissões automáticas e direções assistidas,
para as quais a qualidade do DEXRON III D ou II D é necessária.
Óleos básicos especialmente selecionados fornecem uma proteção máxima para a caixa de
velocidades, em todas as condições operacionais, mas também prolongam a sua vida útil,
possibilitam uma mudança suave das velocidades e minimizam o risco de desvio.

ADITIVOS E ÓLEOS TÉCNICOS PARA AUTOMÓVEL

1L

10L

AB10
30,49 €

AB1
8,01 €

ADITIVO ADBLUE - 1 LITRO

ADITIVO ADBLUE - 10 LITROS

O K2 Euroblue é uma solução aquosa de ureia
usada em motores a diesel que utilizam a redução
catalítica seletiva (SCR). O Euroblue reduz a
emissão de óxidos de azoto (NOx), que são
prejudiciais ao meio ambiente. Embalagem de 1
litro.

Solução aquosa de ureia usada em motores a
diesel que utilizam a redução catalítica seletiva
(SCR). Reduz a emissão de óxidos de azoto (NOx),
que são prejudiciais ao meio ambiente.
Embalagens de 10 litros.

T205Z T205R
VERDE

T205C

ROSA VERMELHO

5L

PRODUTO
MEDALHADO!

• Para todos os tipos de radiadores;
• Biodegradável (70%) em 28 dias;
• Ponto de congelação: -35° C;
• Pode ser misturado com outros líquidos à base de
etilenoglicol, independentemente da cor;
• Satisfaz os requisitos norte-americanos de ASTM D
3306 e ASTM D 2570;
• Tem excelentes propriedades anticorrosivas;
• É seguro para juntas, borrachas e plásticos;
• Protege o sistema contra a obstrução dos canais do
radiador;
• Garante a temperatura operacional ideal do motor;
• Fórmula especialmente concebida e patenteada para
proteger o motor contra superaquecimento durante a
estação do verão e contra congelação durante o
inverno;
• Aumenta a vida útil do motor.

KULER ANTI-CONGELANTE
20,32 €
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