A WB traz com exclusividade ao Brasil o produto americano MC² Condicionador de Metais.

Condicionador de Metais

MC² é um produto anti-fricção que funciona de
uma maneira totalmente diferente dos outros
produtos do mercado. Utiliza nanotecnologia
para fixar no metal e preencher sulcos
microscópicos, deixando o metal mais liso e
suave. Feito isso, o MC² reduz o coeficiente de
atrito, baixa a temperatura, aumenta a eficiência
e a resistência dassuperfícies.
MC² é compatível com todos tipos de lubrificantes, fluidos de transmissão automática, fluidos hidráulicos e também pode ser usado em
sistemas de ar condicionado.

Cód. WB: 0082.565.001
Cód. Palm: 36034
acesse o site:

www.mc2brasil.com.br

Redução de atrito
Redução de consumo
de combustível
Melhor desempenho
e vida útil do motor

Caixa com

Cód. WB: 0082.565.000
Cód. Palm: 35986

20
Unidades

Químicos
WB 10 - Óleo Desengripante
Produto
à base de
Micro-Óleo

300ml 9502 0082.073.000

65ml

9548 0082.120.001

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

O produto WB-10 DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO é um desengripante e lubrificante multiuso com ação
anticorrosiva de alta performance. O produto age por capilaridade (propriedade dos fluídos de subir e descer em
tubos muitos finos), proporcionando maior ação penetrante. Espalha-se por todas as partes da peça, mesmo em
posição vertical inclinada a 45º. Não escorre evitando desperdícios. Desengrímpa e lubrifica peças que sofreram
ação de corrozão, facilitando sua desmontagem. Retira ferrugem e forma uma película protetora no local
aplicado, evitando atrito entre as partes. Possui inibidores de corrosão, protege contra a ferrugem e oxidação.
Possui 98% de material ativo, praticamente todo o conteúdo do produto é atuante, ou seja, desengrípa mais.
Elimina a umidade e restaura a condutividade elétrica.

Agite bem e aplique o produto no local a uma distância
aproximada de 20 cm até formar uma película protetora. Nos
locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a
embalagem.

Nos automóveis: é ideal para neutralizar qualquer sintoma de ferrugem, proteger partes cromadas e metais,
soltar partes emperradas como porca e parafusos, repelir á água do distribuidor e eliminar rangidos de pedais,
portas e capôs.
Em casa e no escritório: é ideal para conservação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, máquinas de
costura, dobradiças, fechaduras, trincos, peças de ferro ou de qualquer outro material oxidável. Solta com
facilidade as porcas e parafusos enferrujados.
No esporte e no lazer: é ideal para conservação e manutenção em materiais de caça e pesca, lanchas, jet-skis,
motos, skates, patins, bicicletas e etc.
Nas máquinas agrícolas e pesadas: é ideal para conservação e manutenção em tratores, colheitadeiras,
pulverizadores, plantadeiras, escavadeiras, motoniveladores, pás carregadeiras, etc.
Nas indústrias: as aplicações nas indústrias são igualmente numerosas. Protege as superfícies de trabalho dos
maquinários, gabaritos, ferramentas, suportes, instrumentos de medição, calibração, etc.
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Químicos
WB 50 - Descarbonizante

300ml 9558 0082.125.001 70ml 9663 0082.229.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O Produto WB-50 DESCARBONIZANTE é um produto especialmente desenvolvido para
descarbonização e limpeza de carburadores, bicos injetores e todo sistema de alimentação
de combustível. Remove graxas, materiais carbonizados e sujeiras em geral.

MODO DE USAR
Agite antes de usar.
Para Limpeza de bicos injetores:
1 - Desligue a alimentação elétrica da bomba de combustível, funcione o motor até esgotar todo o
combustível restante na linha e desligue a tubulação de entrada do tubo distribuidor de combustível;
2 - Aplique o produto WB-50 DESCARBONIZANTE na entrada do tubo distribuidor, pulse o bico
injetor ou de a partida no motor;
3 - Deixe o produto agir por 15 minutos, reinstale as tubulações do sistema, religue a alimentação
elétrica da bomba de combustível e funcione o motor acelerando rapidamente por várias vezes.
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WB 50 - PLUS

DESCARBONIZANTE
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O Produto WB-50 PLUS DESCARBONIZANTE é um produto
especialmente desenvolvido para descarbonização e limpeza de
carburadores, bicos injetores e todo sistema de alimentação de
combustível. Formulação com maior poder de limpeza. Quebra a
sujeira em pequenas particulas que são eliminadas sem prejudicar o
sistema.

Para Limpeza de Componentes Carbonizados:
1 - Aplique o produto WB-50 DESCARBONIZANTE abundantemente sobre o local da carbonização;
2 - Deixe agir por aproximadamente 15 minutos;
3 - Retire os resíduos com auxilio de um pincel ou pano limpo. Seque os componentes.
Para Limpeza de Carburadores:
1 - Desligue a tubulação de entrada do carburador e tampe a sua extremidade;
2 - Funcione o motor até esgotar o combustível restante do carburador;
3 - Aplique o produto WB-50 DESCARBONIZANTE abundantemente pelo orifício de respiro do
carburador.
4 - Afogue o motor puxando o afogador ou obstruindo a entrada de ar;
5 - Dê várias partidas no motor para que o produto penetre por todo o carburador;
6 - Aguarde aproximadamente 15 minutos e em seguida religue a tubulação;
7 - Funcione o motor e reajuste a mistura ar/combustível, se necessário.

MODO DE USAR

1- Desligue a alimentação elétrica da bomba de combustível,
funcione o motor até esgotar todo o combustível restante na linha
e desligue a tubulação de entrada do tubo distribuidor de combustível; 2- Aplique o produto WB-50 DESCARBONIZANTE na entrada
do tubo distribuidor, pulse o bico injetor ou de a partida no motor;
3- Deixe o produto agir por 15 minutos, reinstale as tubulações do
sistema, religue a alimentação elétrica da bomba de combustível e
funcione o motor acelerando rapidamente por
300ml 28563 0082.399.000 várias vezes.

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
WB 51 - Limpa TBI

300ml 15728 0082.271.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

O produto WB-51 LIMPA TBI, foi especialmente desenvolvido para limpeza
do corpo de borboleta, TBI e motor de passo. Remove gomas, lacas e
carvão alojados nas partes altas do motor, melhorando o desempenho e
reduzindo a emissão de poluentes. Não danifica o catalizador e sensores de
oxigênio. Recupera a economia decombustível, elimina problemas e
engasgos da aceleração e melhora o funcionamento da marcha lenta.

Agite bem antes de usar. Com o veículo ligado em temperatura normal de
trabalho, coloque o prolongador e aplique o produto diretamente na TBI por
alguns segundos, abrindo e fechando a borboleta com aceleração do motor
até a limpeza da mesma. Se o motor estiver muito tempo parado, poderá ser
necessário outras aplicações ou até mesmo a remoção da borboleta para a
limpeza e manutenção corretiva.
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Químicos
WB 53 - Limpa Contatos

306ml 9506 0082.075.001

70ml 9546 0082.119.001

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

O produto WB-53 LIMPA CONTATOS foi especialmente desenvolvido para
ser utilizado como limpador e restaurador da continuidade elétrica em
circuitos e mecanismos eletro-eletrônicos de sistemas como injeção
eletrônica, sintetizadores, seletores de canais, motores, distribuidores,
circuitos impressos, transistores, antenas elétricas, computadores etc.
Suas características o tornam um solvente ideal para remoção de óleos,
graxas, poeiras e outros contaminantes que possam impedir a continuidade
elétrica.

Agite bem antes de usar. Desligue o equipamento, Aplique a uma distância
aproximada de 15 cm diretamente sobre as partes a serem limpas. A força do
jato remove a sujeira encontrada.

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
WB 61 - Silicone Spray

300ml 9508 0082.076.001

70ml 9550 0082.121.001

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB-61 SILICONE SPRAY foi especialmente desenvolvido para facilitar a
aplicação do produto em superfícies, oferecendo proteção com economia e facilidade de
uso. Pode ser utilizado em painéis de veículos, pneus, bancos de couro, para-choques,
peças cromadas, grades plásticas, vidros, móveis, pratarias, cristais e etc.

Agite bem antes de usar. Acione a válvula em direção ao local a ser aplicado, e em
seguida espalhe com um pano limpo para um perfeito acabamento. Para locais de
difícil acesso, utilize o bico extensor.

WB 62
SILICONE BRILHO

WB 65
SILICONE EM GEL

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto WB 62 é indicado para renovar o brilho e
proteger painéis, pára-choques, assentos de vinil e
couro, pneus e frisos evitando que fiquem quebradiços.
Deixa um agradável aroma e não engordura a superfície.

O produto WB 65 foi desenvolvido para limpeza de
para-choques, painéis, faixas laterais e retrovisores. É
indicado também para hidratação em banco de couro. Com
o produto você revitalizará toda parte plástica e vinil do
seu carro, deixará como novo e com maior resistência ao
sol.

MODO DE USAR

MODO DE USAR

Depois de limpos e secos os locais, aplique o produto puro
com uma esponja macia de maneira uniforme.

Passe o produto com uma esponja e deixe por alguns
minutos.

100ml 9582 0082.147.000
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MODO DE USAR

140g 19851 0082.304.000

www.wbcomponentes.com.br

Químicos
WB 60 - Graﬁte Spray

280ml 9504 0082.074.001

70ml 9552 0082.122.001

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB-60 GRAFITE SPRAY foi especialmente desenvolvido para atuar
como anti-engripante em roscas expostas, atmosferas corrosivas, canaletas de
vidros, fechaduras, correntes, correias e para a lubrificação de mecanismos em
geral.

MODO DE USAR
Agite bem antes de usar. Aplique a uma distância aproximada de 20 cm para
obter uma película protetora lubrificante. Nas partes de difícil acesso utilize
o prolongador que acompanha o produto.

WB 64
GRAFITE EM PÓ
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O PRODUTO WB-64 GRAFITE EM PÓ lubrifica fechaduras,
trincos, travas, canaletas de vidros, trilhos, cadeados,
etc.
MODO DE USAR
Direcione o produto para o local onde será aplicado.
Aplique a quantidade necessária.

23g

9475 0082.033.000

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
Kit Revisão WB
*TODOS OS KIT´S PRODUTOS + SACOLA PLÁSTICA

DESENGRIP
DESENGRIPANTE
65ml - SILICONE 70ml
GRAXA 70ml

DESENGRIPANTE 65ml - SILICONE 70ml
GRAFITE 70ml

DESENGRIPANTE 65ml - SILICONE 70ml
LIMPA PARA-BRISA 100ml

0082 163 000

9597

0082 177 000

KIT WB-7

9611

DESENGRIPANTE 65ml - SILICONE 70ml
GRAXA ADESIVA WHS 65ml LIMPA PARA-BRISA 100ml
GR

0082 233 000

KIT WB-8

9666

0082 141 000

DESENGRIPANTE 65ml - GRAXA 70ml
LIMPA PARA-BRISA 100ml

9664

0082 230 000

KIT MOTO

KIT WB-5

0082 142 000

9576

KIT WB-4

0082 140 000

KIT WB-6

DESENGRIPANTE 65ml - SILICONE 70ml
GRAXA 70ml - LIMPA PARA-BRISA 100ml

9577

9575

KIT WB-3

0082 139 000

KIT WB-2

9574

DESENGRIPANTE 65ml - SILICONE 100ml
GRAXA ADESIVA 65ml

DESENGRIPANTE 65ml - DESCARBONIZANTE 70ml
GRAXA BRANCA 50ml

PERSONALIZE O SEU!
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Químicos
ANTI-RESPINGO

WB 48

PARA SOLDA

REMOVEDOR DE JUNTAS

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto Anti-respingo para Solda é utilizado na
manutenção preventiva. É ideal para proteger os bocais
das tochas, servindo como desmoldante e evitando assim,
a aderência dos respingos de solda. É Anti-aderente para
plásticos, equipamentos, painéis, dobradiças e proteção
para os bocais das pistolas.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 48 auxilia no destacamento de juntas sólidas e adesivos
de juntas de qualquer tipo de superfície metálica. Juntas líquidas
formadas no local, incluindo silicones e anaeróbicos, juntas de
superfície de alumínio sem arranhar ou danificar as peças. Juntas de
componentes pequenos ou de difícil acesso. Tinta de motores de alta
temperatura para preparação de repintura. Depósitos de graxa ou óleo
(excelente para preparação e limpeza de tanques de imersão). Pintura e
verniz de superfícies de madeira (excelente para remoção de
revestimentos superficiais de madeiras delicadas, evitando danificar as
superfícies pelos métodos tradicionais).

MODO DE USAR
Aplique o produto periodicamente a uma distância
aproximada de 20cm.

MODO DE USAR

220ml 21682

400ml 16203 0082.277.000

WB 66

WB 17

PROTETOR DE CORREIAS

SILICONE P/ ESTEIRAS

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 17 foi desenvolvido para lubrificação de
esteiras, redução do atrito entre manta e o deck,
lubrificação das guias e roletes dos equipamentos. O
silicone spray é desmoldante e indicado para todos os
tipos de esteiras. Pode ser usado em máquinas gráficas
off-set e indústrias.

O produto WB 66 é um produto especialmente
desenvolvido para proteção de correias, eliminação de
chiados e ressecamentos. Aumenta a vida útil das
correias e auxilia na transferência de tração. Não
acumula nenhum resíduo ou sujeira, além de não provocar
danos em superfícies plásticas pintadas. Atua na proteção de
qualquer tipo de correia, impedindo o seu deslizamento nas polias.
Sua aplicação é eficiente e mostra resultados rapidamente.

MODO DE USAR

MODO DE USAR
Agite bem a embalagem. Aplique na cavidade da polia com o
equipamento em repouso. Quando em movimento, aplique uma
fina camada na superfície interna da correia (área de contato
com a polia), deixe-a girar por alguns minutos. Reaplique se
necessário.

250ml 9612 0082.178.000

Agite antes de aplicar. Aplique a uma distância aproximada de
20 cm, deixando uma fina película sobre a superfície. Lubrifique a
cada 5 horas de uso do equipamento.

300ml 17875 0082.008.000

WB 37

WB 67 ANTI-CHIO

REPARADOR DE PNEUS MOTO

SILENCIADOR DE PASTILHAS

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 37 é um reparador instantâneo que veda o
furo e ao mesmo tempo enche o pneu da motocicleta sem
retirar a roda.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 67 ANTI-CHIO foi desenvolvido para
eliminar chiados dos discos, que são originados pela
vibração das pastilhas do freio com o atrito no momento
da frenagem. O silenciador forma uma película protetora,
amortecendo a vibração, a qual resiste à água e altas
temperaturas.

MODO DE USAR

150ml 38602

Agite antes de aplicar. Segure a lata á uma distância aproximada de 25 cm da área
da junta a ser removida. Aplique o produto sobre a área da junta. Quanto mais
coberto melhor o resultado. Deixe de 5 a 10 minutos para ação de espumar do
removedor. Remova a junta antiga com um raspador ou
0082.318.000 lâmina.

Agite bem a lata antes de usar. Remova a tampa da válvula. Use a lata
em posição vertical. Rosqueie a ponta rotativa na válvula do pneu furado
mantendo a pressão até que o conteúdo da lata tenha sido todo
transferido ou até que o pneu esteja totalmente cheio. Ao terminar,
desatarrache rapidamente a ponta rotativa da válvula e aproveite
para verificar com a própria espuma do produto se a válvula está
vazando. Coloque imediatamente a motocicleta em movimento e
percorra uma distância de aproximadamente 3 km em baixa velocidade,
para que o produto se espalhe uniformemente pelo interior do pneu.
Dirija-se então ao borracheiro mais próximo para
0082.079.001 realizar o conserto definitivo.

MODO DE USAR
As pastilhas do freio devem estar secas, limpas e sem
ferrugem. Aplique no verso da pastilha (parte metálica) a uma
distância aproximada de 10 cm, onde formará uma película
protetora microscópica. Após 1 minuto
pode-se iniciar a montagem.

210ml 9613 0082.179.000

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
WB 69

VASELINA INDUSTRIAL

LIMPA FREIOS

EM PASTA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 69 LIMPA FREIOS foi desenvolvido para
desengordurar, limpar resíduos do sistema de freios e
eliminar chiados causados pela oleosidade.

MODO DE USAR
Aplique nos discos dos freios a uma distância aproximada
de 20 cm, você verá uma ação limpadora. Se necessário
repita a operação. Não aplique sobre superfícies pintadas,
envernizadas e plásticos.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Produto utilizado na troca de reparo de válvulas e
rosqueamentos entre outros na hidráulica, protetivo de
superfícies metálicas contra queimadura de cimento e
tintas na construção civil, passar fios em tubulações,
desmoldante de formas na indústria, substituir a graxa
em ambientes de temperatura média, roldanas, rolamentos e onde requeira deslizamento.

MODO DE USAR
Aplicar diretamente no local a ser lubrificado.

440g 5139 0041.530.001
300ml 21775 0082.320.000 70ml 29286 0082.320.001

90g 5138 0041.530.000 910g 13039 0041.530.002

WB 25

LIMPA PARA BRISA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 25 é um tensoativo biodegradável
especial que elimina manchas oleosas, fuligem, bruma
marítima e insetos dos para-brisas dos veículos. Proporciona uma visão ampla e segura.

O produto WB 25 é um tensoativo biodegradável especial que elimina
manchas oleosas, fuligem, bruma marítima e insetos dos parabrisas dos veículos. Proporciona uma visão ampla e segura.

LIMPA PARA BRISA

SACHE

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR
Dilua no reservatório do veículo o conteúdo do frasco em
1 a 2 litros de água.

100ml 20017 0082.305.000

100ml 9556 0082.124.001

PERFECT VISION

REPELENTE DE ÁGUA
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto PERFECT VISON aumenta a visibilidade em
dias de chuva, repelindo a água. Melhora o desempenho
acima de 60 km/h onde o vento ajudará a eliminar a água
retida no vidro.

MODO DE USAR
Lave bem e seque o vidro com uma flanela. Agite bem
antes de usar. Aplique o produto em pequenas partes do
vidro.

100ml 9608 0082.174.000
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MODO DE USAR
Dilua no reservatório do veículo o
conteúdo do frasco em 1 a 2 litros
de água.

ANTI EMBAÇANTE
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto Anti Embaçante foi desenvolvido especialmente para limpeza e proteção interna de vidros de
veículos, residências, etc. Evita o embaçamento
permitindo uma nítida visão.
MODO DE USAR
Pulverize o produto no local desejado e após
espalhe-o sobre a superfície com um pano limpo e
seco.

60ml 14995 0082.267.000

www.wbcomponentes.com.br

Químicos
WB 101 - CRISTALIZADOR

KIT VISIBILIDADE

DE PARA-BRISA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O WB 101 Cristalizador de Pára-Brisas aumenta a
visibilidade em dias de chuva, repelindo a água e
melhorando a transparência. APLICAÇÕES: Uso externo
em pára-brisas em geral.
MODO DE USAR
Lavar bem e secar o vidro com uma flanela. Agite bem
antes de usar. Aplique em pequenas partes do vidro. NÃO
APLICAR NAS BORRACHAS. Espalhe com um pano limpo
e seco de maneira uniforme, não deixando nenhuma parte
sem o produto. Com uma flanela limpa e seca dê o
polimento. Repita toda a operação para obter mais
30ml 27328 0082.382.000 proteção. Aplique a cada 60 dias.

WB 102
ANTI-EMBAÇANTE
60ml
WB 101
CRISTALIZADOR DE
PARA-BRISA
30ml
27241

www.wbcomponentes.com.br

0082.381.000
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Químicos
Higienização do Ar Condicionado
O ar condicionado dos veículos tem como principal característica proporcionar mais conforto e
segurança a seus usuários, por isso, quem tem um carro com ar condicionado não dispensa seu uso.
Mas pouca gente sabe, que o cheiro de mofo que aparece no veículo com o tempo é um sinal de sujeira
excessiva nos duto, evaporizadores e filtro do sistema de ar condionado, que resultam no aparecimento
de fungos, ácaros e bactérias, entre elas a mais perigosa, conhecida como Legionella Pnemophila,
causadora da pneumonia. Fungos, ácaros e bactérias são os principais causadores de gripes, alergias e
irritações nos olhos de crianças e adultos.
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Pensando nisso a WB Componentes Automotivos, desen-

volveu uma linha completa de higienizadores de sistemas
de ar condicionado e filtros de cabine de altíssima qualidade. Quando aplicados restabelecem e garantem um
ambiente limpo e seguro, eliminando os fungos, ácaros e
bactérias, além de deixar um aroma agradável nos veículos. A manutenção periódica do sistema de ar condicionado, com os higienizadores e filtros WB, recomendada a
cada 15 mil quilômetros rodados ou 6 meses, deixa o
condutor do veículo e sua família livre do mau cheiro e
protegida contra as doenças.

COM OS PRODUTOS WB TODA A FAMÍLIA PODE RESPIRAR TRANQUILA!
14
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Químicos
WB 63 - Air Cleaner

Simples
Rápido
Eficaz

220ml LAVANDA

19720

0082.300.000

220ml LAVANDA SOFT
220ml LIMA LIMÃO

35197
32605

0082.616.000
0082.374.000

220ml CARRO NOVO

19841

0082.302.000

220ml ERVAS

19840

0082.301.000

220ml NEUTRO

18515

0082.299.000

LIMPADOR PARA
SISTEMAS DE
VENTILAÇÃO
E AR CONDICIONADO

A P R O V A D O

P E L O

A composição do produto não é prejudicial à
camada de ozônio, e nem aos ocupantes do veículo.

CARACTERÍSTICAS/APLICAÇÃO

O produto WB 63 AIR CLAIR, modelo granada, tem uma aplicação rápida e
prática. Além dos automóveis, também pode ser utilizado em colheitadeiras,
tratores, pulverizadores, caminhões e qualquer veículo ou equipamento com
sistema de ar condicionado.

MODO DE USAR

1 - De a partida no veículo/equipamento;
2 - Acione ar condicionado;
3 - Posicione no modo frio;
4 - Ligue no máximo;
5 - Coloque no modo circular;
6 - Mantenha o veículo/equipamento fechado
e ligado;
7 - Pressione a válvula até travar e deixe
esgotar o produto.

A lata deve ser colocada na entrada do
vapor.Após 10 minutos da aplicação,
abra as janelas do veículo e deixe
ventilar por mais 10 minutos. Seque
as partes umedecidas como carpete e
painel.Para uma perfeita limpeza e
higienização total, antes da aplicação
do produto é recomendável a substituição do filtro de cabine.

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
WB 55 - Limpa Ar Condicionado
MODO DE USAR

300ml LAVANDA

9531

Aplique o produto pela entrada de ar externa
do veículo, filtro pólen, da seguinte
forma:Remova os filtros ( se houver ). Feche
todas as ventilações internas, regule a
temperatura para ‘frio’ e a ventilação para
‘baixo/médio’, insira a sonda com à válvula
pulverizadora na caixa evaporada eaplique o
produto pausadamente até o esgotamento de
todo o conteúdo. Desligue o ventilador e
deixe o produto agir por 20 minutos. Em
seguida, regule o controle de temperatura na
posição ‘quente’ e a ventilação no máximo,
deixando as janelas de ventilação um pouco
abertas. Ligue o motor e deixe ligado em
marcha lenta entre 5 e 10 minutos para
secar qualquer bolsa de fluído e remover
qualquer vapor. Nos veículos que não
possuem filtro pólen, o produto deverá ser
aplicado pela saída central interna,
introduzindo a sonda por uma das entradas,
certificando-se de que a sonda atingiu a
central de evaporação. Aplique o produto até
o esgotamento de todo o conteúdo, deixando
0082.106.000 agir por 20 minutos e repita os passos acima
para evaporação dos bolsões de líquido.

Inspecione o veículo individualmente para determinar o método mais adequado de aplicação,
garantindo assim que nenhuma área sensível seja atingida, prestando atenção especial nos equipamentos eletrônicos. Observe sempre as recomendações dos fabricantes dos veículos.Para uma
erfeita limpeza e higienização total, antes da aplicação do produto é recomendável a substituição do
filtro de cabine.

Nebulizadores
A P R O V A D O

ELÉTRICO

P E L O

A composição do produto não é prejudicial à
camada de ozônio, e nem aos ocupantes do veículo.

PNEUMÁTICO

Além da linha aerosol, a WB Componentes Automotivos comercializa 02
modelos de equipamentos nebulizadores , nos modelos elétrico e pneumático,
juntamente com os líquidos limpadores de sistemas de ar condicionado
utilizados para a higienização.
Modo de Usar: Utilizar os produtos recomendados para cada tipo de
equipamento, seguindo as orientações do manual de instruções para
realização do procedimento.

WB59
W
B59

5622

16

0141.101.000

100ml LAVANDA
AVANDA 16287 0082.280.000

WB56
W
B56 W
WB58
B58

100ml LAVANDA 9662

0082.228.000

9655

0082.221.000

100ml NEUTRO

www.wbcomponentes.com.br

5617

0141.096.000

Químicos

Todos os Filtros de Cabine
acompanham manual de instalação
A P R O V A D O

P E L O

A composição do produto não é prejudicial à
camada de ozônio, e nem aos ocupantes do veículo.

Filtros de Cabine
MARCA

DESCRIÇÃO

cód.
wb

cód.
palm

FILTRO CAB. GM S-10 2012/...*
FILTRO CAB. GM S-10 2012/...
FILTRO CAB. CORSA CELTA PRISMA AGILE AST
FILTRO CAB. CORSA/CELTA/PRISMA/AGILE/ASTRA/VECTRA
FILTRO CAB. ASTRA (NACIONAL) 99/... VECT
FILTRO CAB. GM VECTRA 96/...*
FILTRO CAB. GM ZAFIRA TODAS .../99
FILTRO CAB. GM CELTA/CORSA/PRISMA S/AR FILTRO CAB. GM MERIVA 2002/...
FILTRO CAB. GM CORSA 2003/... MONTANA 20
FILTRO CAB. GM CRUZE/COBALT/SPIN/ONIX *
FILTRO CAB. GM CRUIZE/COBALT/SPIN/ONIX
FILTRO CAB. GM CAPTIVA 08/...
GM CAMARO

0282.010.090
0282.010.09C
0282.419.000
0282.419.00C
0282.420.000
0282.421.000
0282.422.000
0282.423.000
0282.424.000
0282.425.000
0282.992.000
0282.992.00C
0282.929.000
0282.977.000

31541
35488
13255
35483
13254
13256
13264
13263
13265
13257
32079
35487
23951
32077

FILTRO CAB. FORD CARGO
FILTRO CAB. FORD RANGER 2012/...*
FILTRO CAB. FORD RANGER 2012/...
FILTRO CAB. FORD FOCUS 2014/...
FILTRO CAB. FORD FUSION 2013/...
FILTRO CAB. FORD FOCUS 98/08
FILTRO CAB ECOSPORT 92/11 FIESTA 02/...

0282.000.409
0282.010.140
0282.010.14C
0282.010.840
0282.010.210
0282.411.000
0282.412.000

34342
31542
35490
35334
35333
32073
15750

GM

FORD

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
MARCA

DESCRIÇÃO

cód.
wb

cód.
palm

FILTRO CAB. FORD MONDEO 01/...
FILTRO CAB. FIESTA 96/01 COURIER 97/...
FILTRO CAB. FIESTA 96/01 - KA 06/14 -COU
FORD EDGE
FORD FOCUS 2009/2013*
FORD FUSION FEV-2009/...
FORD TRANSIT
NEW FIESTA- KA 14/... - EC

0282.413.000
0282.409.000
0282.409.00C
0282.956.000
0282.931.000
0282.957.000
0282.969.000
0282.976.000

32075
13253
35491
26781
23953
24917
32074
26784

FILTRO CAB. FIAT TORO
FILTRO CAB FIAT TIPO/TEMPRA/COUPE/ALFA 1
FILTRO CAB. FIAT MAREA/BRAVA /ALFA ROMEO
FILTRO CAB. FIAT PALIO 96/98*
FILTRO CAB. FIAT PALIO FIRE 2000/...ADVE
FILTRO CAB. FIAT PALIO FIRE 2000/...ADVE
FILTRO CAB. FIAT PALIO/SIENA/WEEKEND 98
FILTRO CAB. FIAT DOBLO 2001/...*
FILTRO CAB. FIAT STILO 2002/... BRAVO TO
FILTRO CAB. FIAT NOVO UNO 2010/... - GRA
FILTRO CAB. FIAT NOVO UNO 2010/... - GRA
FILTRO CAB. FIAT PUNTO/LINEA - TODOS*
FILTRO CAB. FIAT PUNTO/LINEA - TODOS
FILTRO CAB. FIAT 500
FIAT FREEMONT
DUCATO

0282.011.03T
0282.401.000
0282.402.000
0282.404.000
0282.405.000
0282.405.00C
0282.406.000
0282.407.000
0282.408.000
0282.959.000
0282.959.00C
0282.907.000
0282.907.00C
0282.978.000
0282.973.000
0282.403.000

37250
13260
13249
13250
13252
35479
13251
13261
13262
24918
35486
20942
35485
32072
32071
23949

FILTRO CAB. VW GOLF 14/...
FILTRO CAB. GOL G5 FOX CROSSFOX SPACEFOX
FILTRO CAB. GOL GV ADAPTACAO*
FILTRO CAB. VW UP
FILTRO CAB. VW POLO 02/... GOL G5 FOX/CR
FILTRO CAB VW AUDI A3 .../06 GOLF../13 P
FILTRO CAB. VW GOL/PARATI/SAVEIRO GII GI
FILTRO CABINE VW CAMINHAO CONSTELLATION
VW AMAROK*
VW EOS, JETA (TDS),PASSAT 05
VW SANTANA/QUANTUM/VERSAILLE
VW GOL/PARATI/SAVEIRO GII /I

0282.010.850
0282.010.870
0282.010.200
0282.010.800
0282.414.000
0282.415.000
0282.416.000
0282.473.000
0282.962.000
0282.493.000
0282.910.000
0282.457.000

33686
35384
31469
33685
13268
13248
13259
26778
25764
24914
20943
13883

FIAT

VOLKSWAGEN
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Químicos
MARCA

DESCRIÇÃO

cód.
wb

cód.
palm

AUDI A4 2002/2006
AUDI A5 2007/... Q5 2008/...
AUDI A6 3.0 2006/...

0282.465.000
0282.987.000
0282.925.000

35366
32083
35367

FILTRO CAB HONDA NEW CIVIC ACCORD 2007/.
FILTRO CAB HONDA CRV 08/...
FILTRO CAB HONDA CIVIC 2001/... (PAR) AC
HONDA FIT - HONDA FIT 2008/.... TODOS
HONDA NEW FIT CITY 2009/...*
HONDA FIT - GRADE/SUPORTE P/FILTRO - TOD

0282.464.000
0282.464.001
0282.438.000
0282.492.00F
0282.491.000
0282.930.000
0282.492.00G

18109
36538
15752
18113
18112
23952
18114

FILTRO CAB. TOYOTA ETIOS*
FILTRO CAB. TOYOTA COROLA E PRADO ATE 20
HILUX 93/.. COROLLA FIELDER 0
HILUX 93/.. COROLLA FIELDER 0
TOYOTA PRADO 2009/...

0282.010.160
0282.466.000
0282.905.000
0282.905.00C
0282.999.000

31544
15753
18115
35484
32089

FILTRO CAB. HYUNDAI HB-20*
FILTRO CAB. HYUNDAI H100 97/...
FILTRO CAB. HYUNDAI HB-20
FILTRO CAB. HYUNDAI HR 2012/...
FILTRO CAB. HYUNDAI ELANTRA 2011/...
FILTRO CAB. HYUNDAI SONATA 2011/...
FILTRO CAB. HYUNDAI I30 09/...*
HIUNDAY AZERA 2011/SANTA FÉ
HYUNDAI TUCSON V6 2.0 2006/.
TUCSON 2.0 V4 06/..VELOSTER I
VERA CRUZ 2007/....
SANTA FÉ (PAR) 05/06

0282.010.150
0282.010.330
0282.010.50C
0282.010.830
0282.989.000
0282.990.000
0282.933.000
0282.954.000
0282.487.000
0282.486.000
0282.916.000
0282.496.000

31543
33671
35489
33672
32080
32081
23954
26415
19757
19756
23950
34433

FILTRO CAB. KIA CADENZA 2012/...
FILTRO CAB. KIA CERATO 2012/...
KIA CARNIVAL 2003/...CERATO
KIA CERATO 2009/2011
KIA MOHAVE 2009/...

0282.997.000
0282.991.000
0282.498.000
0282.938.000
0282.937.000

32084
32085
19758
26414
32086

AUDI

HONDA

TOYOTA

HYUNDAI

KIA

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
MARCA

DESCRIÇÃO

cód.
wb

cód.
palm

KIA PICANTO - 2006/...
KIA SORENTO 2006/... - PAR
KIA SOUL
SORENTO 06/10 AZERA ../09 STA

0282.909.000
0282.483.000
0282.936.000
0282.488.000

18116
18110
25762
18111

RENALT FLUENCE
RENAULT CLIO 98/... SYMBOL*
RENAULT LOGAN 2010/... DUSTE
RENAULT LOGAN/SANDERO 2014/.
RENAULT MASTER 2013/...
RENAULT MEGANE 05/98 EM DIAN
RENAULT MEGANE 2006/... GRAN
SECNIC 2002 EM DIANTE ( MODE

0282.010.060
0282.436.000
0282.955.000
0282.010.810
0282.010.910
0282.435.000
0282.489.000
0282.947.000

32087
15755
24916
33675
35381
15751
20940
31676

PEUGEOT 206 08/98 - 207 HOGG
PEUGEOT 208 TODOS / C3 12/..
PEUGEOT 307 308 408*
PEUGEOT407 05/...CITROEN C5

0282.430.000
0282.010.190
0282.433.000
0282.919.000

13258
34629
20983
26780

CITROEN AIRCROSS
CITROEN C5 10/... PEUGEOT 30
CITROEN PICASSO TODOS
CITROEN C3 1.4 8V 1.6 16V 03/
XSARA 2001/...
JUMPER TODOS

0282.963.000
0282.960.000
0282.428.000
0282.445.000
0282.429.000
0282.964.000

26416
32076
20938
20939
35373
35372

NISSAN FRONTIER 2007/...X TE
NISSAN FRONTIER 2010/...*
NISSAN MARCH / VERSA
NISSAN SENTRA 2007/2013
NISSAN SENTRA 2014/...
NISSAN TIIDA, LIVINA, LIVINA

0282.926.000
0282.961.000
0282.996.000
0282.904.000
0282.010.820
0282.965.000

20944
25763
29748
20941
33680
26417

MITSUBISHI ASX 2011/...
MITSUBISHI L200 NOVA, TRITON
MITSUBISHI PAJERO FULL/PAJ
MITSUBISHI PAJERO TR4 03/...

0282.010.890
0282.902.000
0282.975.000
0282.485.000

35380
25761
26783
24913

RENAULT

PEUGEOT

CITROEN

NISSAN

MITSUBISHI
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Químicos
MARCA

DESCRIÇÃO

cód.
wb

cód.
palm

MB ACCELO C/ AR
MB ACTROS 2010/...
MB ATEGO 1640/2540/2831/4041
MB CANAVIEIRO 1620/1720
MB SPRINTER
MERCEDES CL (C216) 06/...
MERCEDES CLASSE A
MERCEDES SÉRIE C, CLK, SLK 9
MERCEDES SLK R171 2004/...
MERCEDES SMART 2007/...
SPRINTER 2012/...
FILTRO P/ AR COND SUPERIOR TRAS SPRINTER

0282.010.300
0282.010.310
0282.010.320
0282.010.290
0282.444.000
0282.010.950
0282.441.000
0282.442.000
0282.010.990
0282.010.940
0282.010.220
0282.000.413

33676
33677
33678
33679
26774
35640
18108
31672
35642
35639
33681
34626

CHERY CIELO
CHERY TIGGO

0282.970.000
0282.953.000

32302
32301

BMW E36 - 316.318.320.323.32
BMW SERIE 3 F30/F31 12/...
BMW SERIE 5 01/...
X5 99/... RANGE ROVER III E

0282.446.000
0282.010.970
0282.010.010
0282.449.000

35249
35641
35369
35370

VOLVO FH 98 EM DIANTE
VOLVO N10/NL10/N12/NL12
VOLVO NH 98 EM DIANTE
VOLVO V80,S60,S80,V70,XC90,X

0282.453.000
0282.010.280
0282.454.000
0282.010.020

26776
33684
26777
33095

SCANIA 114/124 99 EM DIANT
SCANIA SÉRIE P G R
SCANIA SÉRIE P G R

0282.451.000
0282.958.000
0282.958.00C

26775
32088
36035

LAND ROVER FREE LANDER 1998/
LAND ROVER FREE LANDER II 20
RANGE ROVER SPORT 2005/...
RANGE ROVER III E

0282.900.000
0282.923.000
0282.499.000
0282.449.000

35378
35379
35377
35370

SSANGYONG KORANDO 2012/...

0282.011.000

35638

MERCEDES

CIELO

BMW

VOLVO

SCANIA

LAND ROVER

SSANGYONG

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
MARCA

DESCRIÇÃO

cód.
wb

cód.
palm

SSANGYOUNG ACTYON SPORT, KYR
SSANGYOUNG REXTON TODOS

0282.917.000
0282.918.000

35382
35383

JAC J3 / J3 TURIN TODOS
JAC J6 TODOS

0282.972.000
0282.994.000

35375
35374

IVECO - STRALIS .../2007, EU
IVECO STRALIS 2008/... DAILY

0282.480.000
0282.986.000

26779
32082

SUZUKI JIMNY
SUZUKI SX4 2010/...
GRAND VITARA 09/...

0282.010.790
0282.010.120
0282.971.000

33682
33683
32950

JEEP GRAND CHEROKEE 2010/...
JEEP RENEGADE
GRAND CHEROKEE 2009/...

0282.010.930
0282.011.030
0282.010.030

35637
37079
35376

GRAN CARAVAN 2001/...

0282.010.050

35371

LIFAN 620

0282.010.780

33674

JAC

IVECO

SUZUKI

JEEP

DODGE
LIFAN
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Químicos
FILTRO

+
Todos os Filtros de Cabine
acompanham manual de instalação
A P R O V A D O

P E L O

A composição do produto não é prejudicial à
camada de ozônio, e nem aos ocupantes do veículo.

Kit Saúde
MARCA

DESCRIÇÃO

cód.
wb

cód.
palm

KIT HIG/FILTRO AR COND GM ASTRA NAC/VECT
KIT HIG/FILTRO AR COND GM CELTA/CORSA S/
KIT HIG/FILTRO AR COND GM MERIVA 2001/..
KIT HIG/FILTRO AR COND CELTA/PRISMA/CORS
KIT HIG/FILTRO AR COND. GM S-10 2012/...
KIT HIG./FILTRO AR COND GM CAPTIVA NUM.

0082.420.002
0082.423.002
0082.424.002
0082.419.002
0082.993.02S
0082.929.002

21485
21491
21493
21483
32724
23975

KIT HIG/FILTRO AR COND FORD FIESTA/COURI
KIT HIG/FILTRO AR COND FORD ECOSPORT/FIE
KIT HIG/FILTRO AR COND FORD FOCUS 2009/.
KIT HIG/FILTRO AR COND. RANGER 12/...

0082.409.002
0082.412.002
0082.931.002
0082.101.402

21473
21475
23979
34086

KIT HIG/FILTRO AR COND FIAT PALIO FIRE 2
KIT HIG./FILTRO AR COND. FIAT PUNTO/LINE
KIT HIG/FILTRO AR COND NOVO UNO 2010/...
KIT HIG./FILTRO AR COND FIAT FREEMONT
KIT HIG/FILTRO AR COND FIAT 500 N2
KIT HIG/FILTRO AR COND FIAT PALIO FIRE 2
KIT HIG/FILTRO AR COND FIAT PUNTO/LINEA
KIT HIG/FILTRO AR COND NOVO UNO 2010/...
KIT HIG/FILTRO AR COND FIAT PALIO FIRE 2
KIT HIG/FILTRO AR COND FIAT PUNTO/LINEA

0082.405.002
0082.907.002
0082.959.002
0082.973.002
0082.978.02S
0082.405.02S
0082.907.02S
0082.959.02S
0082.405.04S
0082.907.04S

21465
21626
25032
32458
33496
30655
30699
30716
30723
30726

GM

FORD

FIAT

www.wbcomponentes.com.br

23

Químicos
MARCA

DESCRIÇÃO

cód.
wb

cód.
palm

KIT HIG/FILTRO AR COND. NOVO UNO 2010/..
KIT HIG/FILTRO AR COND. FIAT TORO NUM. 2

0082.959.04S
0082.110.32S

30727
37251

KIT HIG/FILTRO AR COND VW POLO 02/...NOV
KIT HIG/FILTRO AR COND VW A3/GOLF/BORA/C
KIT HIG/FILTRO AR COND VW GOL GIII 99/..
KIT HIG./FILTRO AR COND VW GOL/SAV/PARAT
KIT HIG/FILTRO AR COND. VW AMAROK NUM. 2
KIT HIG/FILTRO AR COND VW GOL G5
KIT HIGIEN/FILTRO CAB. GOLF 14/...

0082.414.002
0082.415.002
0082.416.002
0082.457.002
0082.962.002
0082.010.872
0082.108.502

21477
21479
21481
21602
25772
38505
35307

KIT HIG./FILTRO AR COND HONDA CIVIC 2001
KIT HIG./FILTRO AR COND HONDA NEW CIVIC/

0082.438.002
0082.464.002

21596
21604

KIT HIG./FILTRO AR COND TOYOTA COROLA 07
KIT HIG/FILTRO AR COND TOYO HILUX 06/NOV
KIT HIG/FILTRO AR COND TOYOTA ETIOS
KIT HIG/FILTRO AR COND TOYOTA HILUX 2006

0082.466.002
0082.905.02S
0082.010.160
0082.905.002

21606
30698
31771
21624

KIT HIG./FILTRO AR COND.HYUNDAI TUCSON 2
KIT HIG/FILTRO AR COND. HIUNDAY I30 NUM.
KIT HIG/FILTRO AR COND HYUNDAI HB 20

0082.486.002
0082.933.02S
0082.010.151

21610
30708
33659

KIT HIG/FILTRO AR COND KIA PICANTO 2006/

0082.909.002

21628

KIT HIG/FILTRO AR COND RENAULT SANDERO L

0082.955.002

25045

KIT HIG/FILTRO AR COND.CITROEN C4/C3 8V,

0082.445.002

21600

KIT HIG/FILTRO AR COND MOD. MITSUBISHI
KIT HIG/FILTRO AR COND MITSUBISHI Nº2

0082.902.002
0082.902.02S

25766
30696

KIT HIG/FILTRO AR COND NISSAN FRONTIER 2

0082.961.002

25770

VOLKSWAGEN

HONDA

TOYOTA

HYUNDAI

KIA
RENAULT
CITROEN
MITSUBISHI

NISSAN
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Químicos
TEC FRESH GEL

60g

PARA CLIMATIZADOR

60ml

CARRO NOVO 27425 0082.386.000 TUTTI-FRUTTI 27424 0082.385.000
STYLLO

27427 0082.388.000 MORANGO

27423 0082.384.000

EUCALÍPTO 24328 0082.342.000 MORANGO

TALCO

27428 0082.389.000 LAVANDA

27426 0082.387.000

LAVANDA

SPRING

24327 0082.341.000

24330 0082.344.000 TUTTI-FRUTTI 24329 0082.343.000

42ml

MAÇA VERDE 9516 0082.088.000

TUTTI-FRUTTI 9512 0082.084.000

CITRO

9515 0082.087.000

MORANGO

9513 0082.085.000

FLORAL

9517 0082.089.000

UVA

9514 0082.086.000

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
KIT TEC 60g
FRESH GEL
27760 0082.395.000

CAIXA COM
24 UNIDADES

Excelente com
gel de limpeza.
Limpa, Perfuma e Protege com Brilho!

KIT
SPRING
12199 0004.003.000

EXPOSITOR C/
72 UNIDADES

FOTO ILUSTRATIVA
26
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Químicos
KIT MISTO
TEC BRIL

7ml

31266 0082.417.000

KIT COM
12 UNIDADES

TEC FRESH
TEC BRIL

7ml

31262 0082.411.000

ATENÇÃO

Maior poder
de Fragrância.

Maior poder
de Fragrância.

Perfuma o ambiente com fragrâncias
que transmitem sensações de bem estar.

Perfuma o ambiente com fragrâncias
que transmitem sensações de bem estar.

TEC FRESH
TEC BRIL

7ml

TEC FRESH
TEC BRIL

7ml

31263 0082.413.000

31264 0082.415.000

FORCE

BRASILIAN
SECRET

Maior poder
de Fragrância.

Maior poder
de Fragrância.

Perfuma o ambiente com fragrâncias
que transmitem sensações de bem estar.

Perfuma o ambiente com fragrâncias
que transmitem sensações de bem estar.

TEC FRESH
TEC BRIL

7ml

31265 0082.416.000

RAIN
FOREST

Maior poder
de Fragrância.
Perfuma o ambiente com fragrâncias
que transmitem sensações de bem estar.

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
KIT REFRESH GEL
AUTOSHINE

60g

REFRESH GEL
AUTOSHINE

22564 0082.035.000

9618

KIT COM
24 UNIDADES

0082.185.000

CARRO NOVO

Odorizador de
Ambiente.

Odorizador de
Ambiente.

• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar

• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar

REFRESH GEL
AUTOSHINE
9620

60g

REFRESH GEL
AUTOSHINE

0082.187.000

9622

LAVANDA

60g

0082.189.000

TUTTI-FRUTTI

Odorizador de
Ambiente.

Odorizador de
Ambiente.

• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar

• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar

REFRESH GEL
AUTOSHINE
9623

60g

REFRESH GEL
AUTOSHINE

0082.190.000

60g

32692 0082.449.000

TALCO

28

60g

MARINE

Odorizador de
Ambiente.

Odorizador de
Ambiente.

• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar

• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar
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Químicos
REFRESH GEL
AUTOSHINE

60g

REFRESH GEL
AUTOSHINE

60g

32693 0082.450.000

32694 0082.451.000

ANGELICAL

CUPCAKE

Odorizador de
Ambiente.

Odorizador de
Ambiente.

• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar

• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar

REFRESH GEL
AUTOSHINE

60g

32695 0082.452.000

PEAR FEMME

Odorizador de
Ambiente.
• Longa duração / Não derrama
• Deixa um agradável aroma no ar

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
WB 20 - Graxa Universal

300ml 9510 0082.077.001

70ml 9554 0082.123.001

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB-20 GRAXA UNIVERSAL é formulado a base de lítio com básicos
parafínicos. Possui excelente resistência à água, boa proteção contra corrosão,
elevada resistência a oxidação e grande estabilidade mecânica. Obtém ponto de gota
de 185º C.Nas indústrias: é recomendado o seu uso em mancais simples, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de
engrenagens.Nos automóveis: é recomendado o seu uso para lubrificação de cubos
de rodas, juntas estriadas, eixos cardans, fechaduras, pinos de capô e etc.

MODO DE USAR
Agite bem antes de usar. Limpe a superfície. Aplique a uma distância aproximada
de 20 cm direcionando o jato nas partes a serem lubrificadas. Nas partes de
difícil acesso utilize o prolongador que acompanha o produto.

WB 68

GRAXA BRANCA PARA
AUTO & NÁUTICA
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 68 GRAXA BRANCA PARA AUTO & NÁUTICA é
à base de lítio, formulada com básicos parafínicos para diversas
aplicações. Possui excelente resistência à água, tem alto poder
de lubrificação e proteção contra oxidação e corrosão. Obtém
ponto de gota de 185°C.

MODO DE USAR
Agite bem antes de usar. Aplique sobre o local desejado,
direcionando o jato para as partes a serem lubrificadas. Em
locais de difícil acesso, utilize o tubinho extensor.

300ml 9615 0082.182.000
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Químicos
WB 21 - Graxa Adesiva WHS

300ml 9596 0082.162.000

65ml 9591 0082.157.001

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto WB-21 GRAXA ADESIVA WHS é um lubrificante
sintético polimerizado de alta resistência a temperaturas,
pressões, fortes impactos e vibrações. Oferece ótima penetração
nas partes montadas e forte aderência do lubrificante ao metal.
Tem efeito prolongado e ação anti-corrosiva. Suporta temperaturas de -35º C a 200º C. É resistente à água salgada, soluções
alcalinas e ácidos. É ideal para ser aplicada em peças que não
podem ser lubrificadas em intervalos breves, especialmente onde
a localização é capaz de impedir que os óleos minerais e outros
lubrificantes tenham um efeito duradouro de lubrificação ou que
deveriam se desmontadas para aplicação de lubrificantes pastosos.É recomendado para lubrificação de eixos de articulação e
freios, excêntricos de freios, molas, correias de rodas com elos,
dentadas ou propulsoras de secagem, misturadores de objetos
quentes esteiras de transportes para fornos de recozer, carros de
alimentação ou paletes de estufas de secagem.
MODO DE USAR

Agite bem antes de usar. Pulverize a uma distância aproximada de
20 cm. Nas partes de difícil acesso utilize o prolongador que
acompanha o produto.

www.wbcomponentes.com.br
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Químicos
VISCOSOL

ELIMINA RANGIDOS
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
VISCOSOL adere tenazmente à superfície aplicada,
resistindo à inúmeras lavagens, devido ao seu excelente
desempenho como repelente d`água e alta resistência ao
vapor, auxiliando na prevenção do desgaste, corrosão e
eliminando os ruídos causados pelo atrito. Lubrificante para
condições extremas de calor, frio ou umidade por tempo
prolongado. Pode ser aplicado em diversos locais como:
Coxim; Buchas; Engrenagens; Limitadores de Portas; Feixes
de Molas; Cremalheiras; Vaporizadores; Suspensão.

GRAXA A BASE DE COMPLEXO
DE LÍTIO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Graxa à base de complexo de lítio, aditivo para extrema
pressão, teflon e MoS2. Recomendamos o uso desta
graxa como lubrificante de alto rendimento e extrema
durabilidade nos rolamentos, exaustores de ar,
ventiladores de estufas das indústrias de fertilizantes, de
borracha, vidro e metalúrgica e para rolamentos de cubo
de rodas das caminhonetes, vans, tratores, caminhões e
ônibus.

MODO DE USAR

MODO DE USAR

Aplicar no local a ser lubrificado.

Dirija o jato VISCOSOL para a superfície das peças que
deseja lubrificar e proteger, mantendo a lata a uma distância
média de 30cm.

100ml 31471 0082.601.000

100g 33987 0082.543.000

WB 15 - GRAXA VERMELHA

WB 14 - GRAXA AZUL

UNIVERSAL

PARA ROLAMENTOS

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

A graxa azul WB 14 é produzida à
base de sabão de lítio, possui
excelente resistência a altas
temperaturas, tem alto poder de
lubrificação e proteção contra
oxidação e corrosão. Obtém ponto de
gota de 196°C à 206°C.

A graxa vermelha universal WB 15, tem
alta qualidade e é produzida a base de
sabão de cálcio, grau NLGI-2, com elevada
resistência à ação da água e excelente
adesividade às superfícies as quais é
aplicada. São recomendadas para todos os
pontos de lubrificação onde as temperaturas de trabalho são inferiores a 80°C.
Pode ser aplicada em chassis de veículos
automotores (automóveis, caminhões,
tratores, máquinas agrícolas, etc.), pinos,
mancais planos e engrenagens abertas.

MODO DE USAR

MODO DE USAR

Aplique diretamente no local a ser lubrificado com pincel ou espátula.

Aplique diretamente no local a ser lubrificado com pincel ou espátula.

500g 17876 0082.009.000

500g 17877 0082.010.000

WB 16 - GRAXA BRANCA
PARA AUTO & NÁUTICA

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO
A graxa branca para auto e náutica
WB 16 é produzida a base de lítio,
formulada com básicos parafínicos
para diversas aplicações. Possui
excelente resistência à água, tem alto
poder de lubrificação e proteção
contra oxidação e corrosão.

WB 22 - GRAXA P/ JUNTAS
HOMOCINÉTICAS GRAFITADA
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

A graxa para juntas homocinéticas WB 22 tem boa adesivi-dade,
proporciona redução de desgaste, eliminação de rangidos e resistência à ação da água.
MODO DE USAR
Aplique diretamente no local
a ser lubrificado.

MODO DE USAR
Aplique diretamente no local a ser lubrificado com pincel ou espátula.

500g 17878 0082.011.000
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80g

9494

0082.066.000
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Químicos
WB 23 - GRAXA BRANCA

WB 24 - GRAXA AZUL

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
A graxa branca WB 23 é uma graxa aditivada de alta performance à base
de sabão de lítio, possui alto poder de lubrificação e proteção contra
oxidação e corrosão e boa estabilidade mecânica. Obtém ponto de gota à
196°C – 206°C.

A graxa azul WB 24 é produzida à base de sabão de lítio, tem alto poder
de lubrificação e proteção contra oxidação e corrosão. Obtém ponto de
gota de 196°C à 206°C.

MODO DE USAR
Aplique di
diretamente no local
a se
ser lubrificado.

MODO DE USAR
Aplique di
diretamente no local
a se
ser lubrificado.

PARA AUTO & NÁUTICA

80g 9604

0082.170.000

PARA ROLAMENTOS

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

80g

9656

WB 81 - GRAXA ESPECIAL

0082.222.000

POLÍMERO SINTÉTICO

GRAFITADA P/ CORRENTES DE MOTO

COM NANOTECNOLOGIA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

A graxa especial WB 81 GRAFITADA tem aplicação específica em
correntes de motocicleta. É fabricada à base de sabão de cálcio com
grafite. Tem ponto de gota 100°C, Grau NGLI 2.

Lubrificante sintético desenvolvido para corrente de
transmissões, coroas e pinhão de motocicletas. Oferece
excelente proteção entre as partes metálicas protegendo
contra o desgaste e a corrosão. Totalmente repelente à
água, permite uma maior vida útil de seu equipamento. Tem
coloração azulada. Não suja a roda e sua ação aderente fixa
melhor o produto evitando respingos no piso, sua viscosidade forma uma película capaz de eliminar ruídos. Ponto de
Fulgor 200ºC.

MODO DE USAR
Aplique diretamente no local
a ser lubrificado.

MODO DE USAR
Aplicar diretamente no local a ser
100ml 36357 0082.636.000 lubrificado.

80g 21683 0082.319.000

LUBRIFICANTE ESPECIAL
COM GRAFITE P/ CORRENTES

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Lubrificante com grafite desenvolvido para correntes de
motocicletas, bicicletas, esteiras, etc. É formulado com
base minerais de alta qualidade, as quais foram incorporados aditivos antioxidantes, inibidores de corrosão e extrema
pressão. Excelente proteção e extrema pressão. Excelente
proteção contra o desgaste de corrente, da coroa e do
pinhão. Tem aderência adequada para evitar respingos e
excelente penetração nos elos das correntes, lubrificando-as de modo eficiente.

MODO DE USAR
Aplicar diretamente no local a ser
100ml 36358 0082.637.000 lubrificado.
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Químicos
WB 09 - Pasta p/ Esmerilhar Válvulas

110g 9464 0082.016.000

9465

9462

0082.017.000

0082.014.000

19MM

3344

5080.233.000

28MM

3346

5080.235.000

19MM P/MAQUINA

3351

5080.240.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

O produto WB-9 PASTA PARA ESMERILHAR VÁLVULAS foi
desenvolvido especialmente para efetuar o esmerilhamento
das válvulas do motor fazendo com que tenham um assentamento perfeito no bloco. É de fácil aplicação, uso profissional,
ideal para retíficas.

Aplique o produto na superfície a ser reparada com a ajuda de
uma espátula. Primeiro utilize a massa grossa e em seguida a
fina. Remova o excesso com querosene e agarrás.

34

www.wbcomponentes.com.br

Químicos
WB 06
TRAVA ROSCA

WB 07
TRAVA ROSCA

10g 9569 0082 136 000

10g 9571 0082 137 000

ALTO TORQUE

MÉDIO TORQUE

WB 08
TRAVA ROLAMENTO

10g 9535 0082 110 000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Os produtos WB-6 TRAVA ROSCA ( série vermelha ) e WB-7 TRAVA ROSCA (série azul ) são indicados para
travamento de porcas, parafusos, prisioneiros tratados ou não. Preenche folgas existentes entre peças. Trava
química ANAERÓBICO de um só componente que cura a temperatura ambiente. O frasco contém ar necessário para
manter o produto líquido.

O produto WB-8 TRAVA ROLAMENTO ( série verde ) é indicado para
fixação de rolamentos, buchas, chavetas, pinos hélices, eixo de
rotores e peças cilíndricas em geral. Trava química ANAERÓBICA de
um só componente que cura a temperatura ambiente. O frasco
contém ar necessário para manter o produto líquido.

WB-6 SÉRIE VERMELHA
PARA ROSCA

ALTA RESISTENCIA
150 - 250 Kg/cm

FOLGA MÁXIMA
< 0,22mm

TEMPERATURA
54º a 150º C

WB-7 SÉRIE AZUL
PARA ROSCA

ALTA RESISTENCIA
140 - 200 Kg/cm

FOLGA MÁXIMA
< 0,14mm

TEMPERATURA
54º a 150º C

WB-8 SÉRIE VERDE
PARA ROLAMENTOS

ALTA RESISTENCIA
170 - 310 Kg/cm

FOLGA MÁXIMA
< 0,26mm

TEMPERATURA 54º a 150º C

MODO DE USAR:

MODO DE USAR:

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de pó, graxa ou óleo. Aplique a quantidade suficiente para preencher os espaços entre
as peçase promover a fixação ( atarrachamento ) e aguardar 60 minutos antes de colocar o equipamento em operação.

Faça a limpeza das peças a fixar, removendo óleo, graxa, poeira. Aplique o produto
em uma das partes e faça a junção da outra parte, movimentando as peças para
que seja assegurado o preenchimento de todos espaços em contato. Tempo total
de cura 12 horas. Para acelerar o tempo de cura use um ativador ‘’T’’.

TRAVA ROSCA
ALTO TORQUE

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

A TRAVA ROSCA DE ALTA RESISTÊNCIA são usadas
para travar e vedar peças roscadas. Trava química
ANAERÓBICO de um só componente que cura a
temperatura ambiente, este frasco contém ar
necessário para manter o produto líquido.
PRECAUÇÕES: Utilize em ambiente ventilado. Evite
contato prolongado com pele e olhos. Não indicado para
sistemas com misturas ricas em oxigênio, cloro ou
produtos altamente oxidantes.
50g 9603 0082 169 000

www.wbcomponentes.com.br

35

Químicos
WB 01
SILICONE
VERMELHO

WB 02
SILICONE
CINZA

50g 9492 0082 064 000

50g 9511 0082 081 000

WB 03
SILICONE
PRETO

50g 9534 0082 109 000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

- Pode ser usado em todos os motores;
- Inofensivo a atmosfera;
- Utilizado para substituir filtro, cortiça,
silicone e borracha de juntas;
- Forma instantaneamente uma camada a
prova de vazamentos;
- Permite a vedações de temperatura entre -50º
C e 370º C;
- Resistente a óleos;
- Indicado também para motocicletas.
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- Escapamento e admissão;
- Turbinas;
- Tampas de diferencial, válvulas e
distribuição do motor;
- Dutos de exaustão;
- Caixa, câmbio e termostato;
- Flange da bomba de água e de óleo;
- Vedação de sistemas de aqueciaqueci
mento.

MODO DE USAR

- As superficies de contato devem estar
limpas e secas;
- Aplique uma camada uniforme em uma das
superfícies;
- Junte as partes quando o silicone iniciar a
secagem ( geralmente 10 minutos );
- Limpe o excesso;
- Recoloque a tampa após o uso em juntas de
cabeçotes ou em peças em contato com
gasolina.
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Químicos
WB 26
SILICONE NEUTRO

WB 04
SILICONE INCOLOR

50g 21423 0082.313.000

50g 9459

0082.004.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Adesivo à base de silicone, com uso especificado pelas montadoras. Pode ser usado em todos
os motores. Utilizado para substituir filtro, cortiça, silicone e borracha de juntas. Forma
instantaneamente uma camada a prova de vazamentos. Permite variações de temperatura
entre -50°C a 370°C. Resiste a óleos. Indicado também para motocicletas.

Silicone para uso geral. Selante 100% transparente e resistente ao mofo. Tem adesão em
laminados de fórmica, telhas cerâmicas, fibras de vidro, plásticos, granitos, vidros, metais e
louças.

MODO DE USAR:

As superfícies devem estar limpas e secas. Se necessário, faça uma máscara com fita
adesiva para delimitar o local de aplicação. Corte o bico aplicador no diâmetro desejado. Corte
a ponta do tubo e rosqueie o bico aplicador. Aplique o silicone em ambos os lados do encaixe.
Se necessário, alise imediatamente o produto. Limpe as mãos e as ferramentas cuidadosamente com uma toalha de papel antes de lavá-las. Em 30 minutos o produto estará mais
pegajoso ao tato. Normalmente cura em 24 horas.

As superfícies de contato devem estar limpas e secas. Aplique uma camada uniforme em
umas das superfícies. Junte as partes quando o silicone iniciar a secagem (geralmente 10
minutos). Limpe o excesso. Recoloque a tampa após o uso. Vulcaniza em 24 horas em
temperatura ambiente. Não recomendado para uso em juntas de cabeçotes ou em peças em
contato com gasolina.

MODO DE USAR:

WB 104

VEDADOR SEMI-SECATIVO
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 104 pode ser usado na vedação de caixas de câmbio,
flanges de bomba d’água, semi eixo, válvulas, termostato e cárter.
Temdesmontagem fácil e substitui juntasconvencionais. É resistente a
óleos, graxas, água e líquidos em geral. Temperatura de trabalho -30°C a
150°C.

MODO DE USAR

100g 9460

Limpe as superfícies isentando-as deimpurezas. Aplique o vedante em
uma ou ambas as partes. Deixe as partes separadas cerca de 3 minutos
antes da união das mesmas. Tempo de cura de aproximadamente 10
minutos (variando com o tipo de material,
0082.005.000 ventilação do ambiente e temperatura).
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Químicos
NEOKLON - SILICONE CINZA
ALTA TEMPERATURA NEUTRO

NEOKLON - SILICONE PRETO
ALTA TEMPERATURA NEUTRO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O Forma juntas Neoklon é um selante de silicone 100%, de cura neutra,
de baixa volatilidade, resistente a altas temperaturas contínuas de
204ºC até picos de 265ºC. Vulcaniza em temperatura ambiente e com
a umidade o ar. Em poucos minutos forma uma película e seca
totalmente em 24 horas. Recomendado para aplicações sob condições
de alta temperatura como em fornos e também para substituir ou
formar juntas de sistemas flangeados automotivos ou não.

O Forma juntas Neoklon é um selante de silicone 100%, de cura neutra,
de baixa volatilidade, resistente a altas temperaturas contínuas de
204ºC até picos de 265ºC. Vulcaniza em temperatura ambiente e com
a umidade o ar. Em poucos minutos forma uma película e seca
totalmente em 24 horas. Recomendado para aplicações sob condições
de alta temperatura como em fornos e também para substituir ou
formar juntas de sistemas flangeados automotivos ou não.

MODO DE USAR

MODO DE USAR

50g 27688

Limpar bem a superfície, removendo toda a sujeira, (água, gasolina, graxas e
óleos). Aplicar o selante de maneira uniforme (cordão de 2 a 3 mm de espessura
no máximo), mantendo a bisnaga inclinada a 45º. Após 3 a 5 minutos, montar as
partes apertando com os parafusos, para que haja uma perfeita colagem, tomando
o cuidado para não apertar excessivamente para não expulsar o produto. Deixar
curar por uma hora e remover o excesso com um estilete.
0082.394.000 Armazenar em local fresco.

598 BLACK-RTV LOCTITE

SILICONE PRETO DE ALTA PERFORMANCE

50g 39185

Limpar bem a superfície, removendo toda a sujeira, (água, gasolina, graxas e
óleos). Aplicar o selante de maneira uniforme (cordão de 2 a 3 mm de espessura
no máximo), mantendo a bisnaga inclinada a 45º. Após 3 a 5 minutos, montar as
partes apertando com os parafusos, para que haja uma perfeita colagem, tomando
o cuidado para não apertar excessivamente para não expulsar o produto. Deixar
curar por uma hora e remover o excesso com um estilete.
0082.394.001 Armazenar em local fresco.

POWERAUTO-SILICONE CINZA
ALTA TEMPERATURA NEUTRO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto 598 BLACK-RTV é a base de silicone oxímico (não corrosivo) e que foi
especialmente formulado para aderir e, por conseqüência, formar juntas em
qualquer sistema flangeado, exceto nos que usam juntas espaçadoras, em
motores, câmbios de automóveis, caminhões e tratores. Indicado para
aplicações que exijam cura rápida, maior flexibilidade, poder de adesão e alta
performance. Oferece grande resistência a óleos, solventes, fluidos refrigerantes e
gases. Resiste a temperaturas de 204°C contínua) ou 260°C (intermitente).
Aplica-se em caixa de câmbio, caixa de termostato, bomba d’água, tampa de
distribuição e terminais em geral.

É um produto à base de silicone oxímico (não corrosivo) especialmente
formulado para aderir e, por consequência, formar juntas em motores,
câmbios de automóveis, caminhões e tratores e qualquer sistema
flangeado, exceto nos que usam juntas espaçadoras. Indicado para
aplicações que exijam cura rápida, maior flexibilidade, poder de adesão
e alta performance. Aplicação: Caixa de Câmbio, Caixa de termostato,
Bomba d’água, Tampa de distribuição e Terminais em geral. Resiste a
temperaturas de 250ºC (contínua) ou 343ºC (intermitente).

MODO DE USAR

70g

9561

MODO DE USAR

Utiliza-se o produto em superfícies limpas e secas. Corte o bico aplicador na medida
desejada para o cordão. As juntas se formam melhor com filetes de até 6 mm.
Aplique um cordão contínuo e uniforme do produto em uma das partes, buscando
formar um círculo ao redor de todos os furos, pinos e parafusos. Faça a
montagem. Remova o excesso de produto após a montagem. O silicone irá
tornar-se seco ao toque em 20 minutos. Possui cura total em
0082.128.000 24 horas para filetes de 4 mm de espessura.

70g 35140

POWERAUTO-SILICONE PRETO

3M ADESIVO P/ JUNTAS

ALTA TEMPERATURA NEUTRO

DE MOTORES DIESEL

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

É um produto à base de silicone oxímico (não corrosivo) especialmente
formulado para aderir e, por consequência, formar juntas em motores,
câmbios de automóveis, caminhões e tratores e qualquer sistema
flangeado, exceto nos que usam juntas espaçadoras. Indicado para
aplicações que exijam cura rápida, maior flexibilidade, poder de adesão
e alta performance. Aplicação: Caixa de Câmbio, Caixa de termostato,
Bomba d’água, Tampa de distribuição e Terminais em geral. Resiste a
temperaturas de 250ºC (contínua) ou 343ºC (intermitente).

Indicado para colagem e vedação de juntas de motores
diesel, a gasolina e álcool, além de juntas de câmbio e
diferenciais de veículos, onde há necessidade de um
adesivo resistente ás pressões e a temperaturas
elevadas.
MODO DE USAR
As superfícies deverão estar limpas, secas, isentas de
óleo, graxas ou qualquer outro tipo de contaminante.
Aplica-se o adesivo nas duas superfícies a serem
justapostas, deixando-as secar de 10 a 15 minutos, para
efetuar a união.

MODO DE USAR

70g 35196
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Limpe e seque a superfície antes da aplicação do produto; Corte o bico aplicador
na medida desejada para o cordão. As juntas se formam melhor com filetes de
6mm; Aplique um cordão contínuo e uniforme do produto em uma das partes,
buscando formar um círculo ao redor de todos os furos, pinos e parafusos; Faça a
montagem; Remova o excesso; Em 15 minutos irá tornar-se seco. Possui cura
total em 24hs para filetes de 4mm de espessura. Após o uso
0082.615.000 tampe a embalagem.

Limpe e seque a superfície antes da aplicação do produto; Corte o bico aplicador
na medida desejada para o cordão. As juntas se formam melhor com filetes de
6mm; Aplique um cordão contínuo e uniforme do produto em uma das partes,
buscando formar um círculo ao redor de todos os furos, pinos e parafusos; Faça a
montagem; Remova o excesso; Em 15 minutos irá tornar-se seco. Possui cura
total em 24hs para filetes de 4mm de espessura. Após o uso
0082.561.000 tampe a embalagem.

73g 9690

0582.011.000
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Químicos
WB 45 - ADESIVO

WB 36 - VEDANTE

PARA JUNTAS DE MOTOR

PARA ESCAPAMENTOS
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto WB 36 foi especialmente desenvolvido para
resolver problemas de vedação nos escapamentos de
automóveis em geral. É resistente a vibrações e altas
temperaturas.

O produto WB 45 é indicado para colagem e vedação
de juntas de motores diesel, gasolina e álcool.
Também é indicado para juntas de câmbio. É
resistente a pressões e temperaturas elevadas. Não
dispensa a junta convencional, não deve ser usada na
junta do cabeçote do motor.

MODO DE USAR
Tire toda a sujeira da superfície removendo a poeira,
óleo, graxas e detritos de ferrugem. Espalhe manualmente o produto envolvendo a região a vedar. Deixe o
motor ligado por 5 minutos sem acelerar para secar o
produto.

MODO DE USAR
O adesivo deve ser aplicado em ambas as partes que
serão unidas. Estas superfícies deverão estar limpas.
75g

100g 9461 0082.007.000

9463 0082.015.000

WB 36 - VEDANTE

PARA ESCAPAMENTOS
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 36 foi especialmente
desenvolvido para resolver problemas
de vedação nos escapamentos de
automóveis em geral. É resistente a
vibrações e altas temperaturas.
MODO DE USAR

300g 9537 0082.111.000

Tire toda a sujeira da superfície removendo a poeira, óleo, graxas e detritos de
ferrugem. Espalhe manualmente o
produto envolvendo a região a vedar.
Deixe o motor ligado por 5 minutos sem
acelerar para secar o produto.

TITANIUM ADESIVO EPÓXI
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Forma rosca em metais, retificações de superfícies
metálicas, preenchimento de trincas em blocos de
motor. Aceita picos de temperaturas até 130°C após
a cura, é lixavel e pintavel.
MODO DE USAR
Limpe e raspe bem a partes a serem coladas. Retire a espátula
preta do meio da seringa. Quebre a ponta da seringa que
posteriormente servirá de tampa. Aperte a seringa para
misturar quantidades iguais dos dois componentes (o endurecedor e a resina) num pedaço de papelão descartável. Misture
minuciosamente os componentes e aplique na superfície
desejada. Aderência em 5 min. Para manuseio espere 1 hora.
Cura total em 4 horas. Use a tampa para
25ml 13132 0082.247.000 fechar a seringa. A tampa só fecha na posição

WB 5 - ADESIVO EPÓXI

MASSA EPÓXI

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Pode ser aplicado no uso doméstico e profissional. O adesivo epóxi
WB 5, cola pequenas superfícies de materiais lisos, porosos ou
irregulares como azuleijos, madeira, vidro, concreto, borracha
vulcanizada, fibras naturais, pedras, a maiorias dos plásticos
rígidos, metais e outros materiais.
MODO DE USAR
Limpe as superfícies deixando-as
isentas de gordura, oxidações e
tintas remanescentes. Coloque
na base que acompanha a
embalagem, em partes iguais do
conteúdo das duas bisnagas. Misturar até
24g 9458 0082.003.000 obter uma pasta homogênea.

Veda e repara caixas d’água, ralos, calhas e imperfeições em
diversas superfícies, além de reconstituir objetos. Fixa vasos,
prateleiras, parafusos e porcas. Solda a frio diversos tipos de
materiais como: madeira, vidros, metais, plásticos, mármores,
exceto polietileno. Modela peças artísticas e protótipos.
MODO DE USAR
Corte partes iguais dos dois
componentes e misture manualmente até que a cor do produto
seja uniforme (cinza mais claro em
sem traços de massa branca).
Mantenha as 2 superfícies em
contato íntimo durante o tempo de endureci100g 9497 0082.069.000 mento (2 horas).
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Químicos
ADESIVO DE CONTATO

SUPER COLA TEK BOND

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Produto de alta qualidade apresentando pega
inicial elevada. Resiste ao calor sem
transferir ou manchar os substratos unidos,
tais como madeira, fórmica, tecido, espuma,
borracha, plástico, metal, etc.

Produto muito utilizado para reparos em sapatos, tênis, brinquedos, porcelanas, vasos, xícaras, bibelôs, carros, bijouterias, anéis,
artesanatos, serviços gerais e muito mais. A Super Cola Tek Bond
adere a diversos materiais: Cerâmica, porcelanas, borracha, madeira,
plástico, couro, papel, metal e muitos outros.

INSTANTÂNEA

UNIVERSAL (COLA)

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

MODO DE USAR
As superfícies a serem colocadas devem estar
isentas de óleo, poeira, umidade e resíduos.
Aplicar o adesivo em ambas as partes e deixar
secar por um período de 5 a 30 minutos, antes
de uni-las. Junte as partes, pressionando com
200g 9457 0082.002.000 firmeza. A cura total ocorre após 24 horas.

2g

9629

TEK BOND

SUPER COLA TEK BOND

COLA INSTANTÂNEA

INSTANTÂNEA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Pode ser aplicada em borrachas, madeiras, plásticos, metais, cortiças, porcelanas, papéis e outros.

Produto muito utilizado para reparos em sapatos, tênis, brinquedos, porcelanas, vasos, xícaras, bibelôs, carros, bijouterias, anéis,
artesanatos, serviços gerais e muito mais. A Super Cola Tek Bond
adere a diversos materiais: Cerâmica, porcelanas, borracha, madeira,
plástico, couro, papel, metal e muitos outros.

MODO DE USAR
Elimine o óleo ou sujeira das peças. Aplique a cola
em uma das partes e faça a união. Mantenha sobre
pressão por alguns segundos. Utilize em ambiente
ventilado.

MODO DE USAR

5g

Retire da refrigeração 15 minutos antes da utilização (isso resultará
em uma melhor colagem), limpe as partes a serem coladas isentado-as
de sujeira, oleosidade e ferrugem. Aplique a cola o suficiente para
juntar as partes (excesso de cola prejudica a colagem), junte as partes
imediatamente e mantenha sob pressão constante por 10 segundos.
Após o uso limpe o bico, mantenha a
9630 0082.197.000 embalagem fechada sob refrigeração.

TEK BOND

COLA INSTANTÂNEA

20g 9631 0082.198.000

ADESIVO ESPELHO RETROVISOR

BI-COMPONENTE TEK BOND
COND
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Adesivo específico para a linha automotiva na colagem de
espelhos retrovisores internos, trinco no quebra vento,
dobradiça das janelas basculantes, etc.
Produto
bi-componente usado na adesão de metal com vidro ou
vidro com vidro, dando uma boa transparência, não
necessitando usar luz ulta-violeta. Possui alta resistência ao
impacto e peeling.

Pode ser aplicada em borrachas, madeiras,
plásticos, metais, cortiças, porcelanas, papéis e
outros.
MODO DE USAR

Elimine o óleo ou sujeira das peças. Aplique a
cola em uma das partes e faça a união. Mantenha
sobre pressão por alguns segundos. Utilize em
ambiente ventilado.
100g 26616 0082.364.000
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Retire da refrigeração 15 minutos antes da utilização (isso resultará
em uma melhor colagem), limpe as partes a serem coladas isentado-as
de sujeira, oleosidade e ferrugem. Aplique a cola o suficiente para
juntar as partes (excesso de cola prejudica a colagem), junte as partes
imediatamente e mantenha sob pressão constante por 10 segundos.
Após o uso limpe o bico, mantenha a
0082.196.000 embalagem fechada sob refrigeração.

5g

9632

MODO DE USAR
Aplique o adesivo em uma das partes e o ativador na
outra parte. Após a aplicação, una as duas partes
mantendo-a sob pressão por aproximadamente 1
minuto para adquirir resistência de
0082.199.000 manuseio. Cura total 6 horas.
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Químicos
WB 85 - SILICONE

KIT REPARO RESTAURATUDO
FIBRA-PLÁSTICO-METAIS-MADEIRA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Adesivo à base de borracha de silicone, cura acética, anti-fungo, vulcaniza em
temperatura ambiente, forma película entre 10 e 20 minutos e seca em 24
horas. Indicado para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e
temperados, azulejo e louças sanitárias. Resiste à temperatura de até 150° C.
Recomenda-se testa
testar antes da aplicação.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O kit reparo RESTAURATUDO é um produto
bi-componente formulado á base de resina epóxi
com excelente adesão à fibra de vidro, madeira e
plásticos. A cura ocorre à temperatura ambiente ou
pode ser acelerada através de aquecimento.

MODO DE USAR
Limpar e secar a superfície. Cortar a ponta do cartucho. Rosquear o bico aplicador
Limpa
que deverá ser cortado em um ângulo de 45°. Colocar o cartucho na pistola
aplicadora e segurar inclinado em ângulo de 45°. Aplique um filete contínuo e
uniforme em uma das partes.

MODO DE USAR

190g 9657

Fácil mistura devido a proporção 1:1 (volume). Secagem à temperatura
ambiente, aguardar quatro horas para acelerar a cura, colocar lâmpada de
aquecimento ou manter a peça em estufa à 70° C durante 30 minutos.
Lixar o excesso do adesivo, aplicar fundo e pintar a peça. A peça a ser
trabalhada deverá estar com a região a ser colada isenta de poeira, graxa
ou óleo. Lixar a superfície com lixa grossa ou lixadeira elétrica até obter
uma abertura em “V” de 4 a 6 mm para a penetração do adesivo. Misturar
a resina com endurecedor em partes iguais (1:1) durante um
0082.223.000 minuto. Aplique o adesivo na peça e aguarde a secagem.

TRANSPARENTE

280g 27778 0082.397.000

PRETO

280g 27971 0082.398.000

BRANCO

280g 28869 0082.402.000

CINZA

TEK VED SELANTE PU

ADESIVO SILICONE

BASE D`ÁGUA-POWERVED

CINZA ADESIVO DE POLIURETANO
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O Adesivo Silicone Base d`água, é amplamente utilizado na
instalação de móveis, para impermeabilização de lacunas,
perímetro e vedação em torno de janelas, vitrôs, rodapés,
vedação em torno de box em banheiros, cantos e fissuras
de paredes, etc.

Adesivo a base de poliuretano, cura em temperatura ambiente. Forma
película entre 1 e 2 horas e cura 3 mm a cada 24 horas, a 23°C. Indicado
para colar carrocerias e baús de caminhões, câmaras frigoríficas, partes com
ttrepidação, calafetagem, juntas de dilatação. Preenche juntas internas e
externas, tais como: pisos, calhas, vidros automotivos. Elasticidade de
ruptura 600%. Dureza shore A:40. Resiste a temperatura de -30°C a 80°C.
Recomenda-se testar
testa antes da aplicação.

MODO DE USAR
Limpe bem as superfícies isentando-as de oleosidade,
sujeira e graxa. Corte o bico do tubo, fixe o bico aplicador
ao tubo, corte o bico aplicador em um ângulo de 45º, insira
o tubo na pistola de aplicação (pistola não acompanha o
produto). Para melhor acabamento utilize uma espátula.
Após aberto utilizar o produto em até quatro semanas.
305g 29750 0082.405.000

280g 9488 0082.057.000

MODO DE USAR

310ml 9588

PU CUBA

Limpa e secar a superfície. Perfure a tampa do cartucho de alumínio com
Limpar
a própria rosca do bico plástico aplicador. Retire o fundo do cartucho
(tampa protetora). Corte o bico plástico aplicador em ângulo de 45°.
Colocar o cartucho na pistola aplicadora e segurar inclinando em ângulo
Coloca
de 45°. Aplique um filete contínuo e uniforme em uma das partes,
evitando buracos e bolhas. Faça a montagem das peças e remova o
excesso do produto. Após aberto, utilizar todo o
0082.154.000 conteúdo.

FIXA ESPELHOS

BASE DE POLIURETANO

BASE DE POLIURETANO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O Adesivo e Selante PU CUBA é a base de poliuretano, indicado para
fixação e vedação de cubas de inox e porcelana em pias de mármore e
granito.

Ultra Flex Fixa Espelho é um adesivo especialmente desenvolvido para a
instalação de espelhos. Permite a fixação com rapidez (tempo mínimo:
30 minutos/máximo: 2 horas), eficiência e economia. Substitui outros
tipos de adesivos existentes para fixação de espelhos com vantagens,
pois não forma manchas escuras causadas pela umidade. Pode ser
aplicado em espelhos e em diversos tipos de substratos: azulejos,
parede, móveis e superfícies metálicas.

MODO DE USAR
1 – Corte a ponta do tubo (inclinação de 45°) com uma ferramenta
cortante (estilete) e instale o bico aplicador previamente cortado no
diâmetro desejado. 2 – Aplique com pistola manual ou pneumática
diretamente no local onde será feita a colagem. 3 – O local deve estar
previamente limpo, seco e isente de qualquer tipo de objeto contaminante, pó ou oleosidade. 4 – Risque a pedra e aplique o PU CUBA na
borda da pia, em movimento contínuo, para proporcionar contato
adequado entre a cuba e a pia. Coloque um peso sobre a pia. Remova o
excesso. Preencha vãos (se necessário) faça o acabamento antes do
produto curar. Em caso do produto curar antes da remoção do excesso,
só poderá ser removido com meios mecânicos.

310ml 26650 0082.365.000

MODO DE USAR
1 – Corte a ponta do tubo com uma ferramenta cortante (estilete) e
instale o bico aplicador previamente cortado no diâmetro desejado.
2 – Aplique com pistola manual ou pneumática diretamente no local
onde será feita a colagem.
3 – O local deve estar previamente limpo, seco e isento de qualquer tipo
de pó ou oleosidade.

310ml 26651 0082.366.000
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Químicos
POWER BOND

WB 11 - MASSA CALAFETAR

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Rápida fixação, pode ser utilizado sem a necessidade do
primer de vidro, permite liberar o veículo após 2 horas da
aplicação, agilidade e rapidez para os clientes, alta viscosidade, proporciona uma excelente fixação, resistente à
intempéries, maior vida útil do produto.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
A massa para calafetação WB 11 (Cinza), é fácil de moldar, permitindo
acabamento perfeito. Totalmente impermeável e resistente ao frio e calor
intenso. É um produto à base de polímeros e cargas minerais. Ideal para
calafetação de encaixes, juntas, fendas e rachaduras em vidros, madeiras,
plásticos, metal, etc. Recomendado em serviços industriais, metalúrgicos,
náuticos, automobilísticos, construção civil e reparos domésticos.

PU PARA-BRISA

MODO DE USAR
Limpe e desengordure as superfícies antes da aplicação do produto.
Recomenda-se o uso de acetona ou MEK (não utilizar álcool). Fure o bico
do cartucho, rosquei o bico aplicador, cortando-o para obter a largura
do filete desejado. Aplique o produto com o auxílio de um aplicador no
subtrato base. Em seguida posicione o vidro antes que se inicie o
processo de formação de película. O produto deve ser aplicado em uma
temperatura entre +5ºC e +35ºC.

385g 28529 0041.867.000

MODO DE USAR
Elimine toda a sujeira do local,
inclusive água, graxa, poeira,
ferrugem e óleo. Aplique a massa
para calafetação WB 11 manualmente moldando-a conforme
desejado. Use uma espátula para melhor
350g 9532 0082.107.000 acabamento.

WB 12 - MASSA CALAFETAR
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
A massa para calafetação WB 12 (Preta), é fácil de moldar, permitindo
acabamento perfeito. Totalmente impermeável e resistente ao frio e calor
intenso. É um produto à base de polímeros e cargas minerais. Ideal para
calafetação de encaixes, juntas, fendas e rachaduras em vidros, madeiras,
plásticos, metal, etc. Recomendado em serviços industriais, metalúrgicos,
náuticos, automobilísticos, construção civil e reparos domésticos.
MODO DE USAR
Elimine toda a sujeira do local,
inclusive água, graxa, poeira,
ferrugem e óleo. Aplique a massa
para calafetação WB 12 manualmente moldando-a conforme
desejado. Use uma espátula para
350g 9533 0082.108.000 melhor acabamento.

3M PRIMER P-8225A

ESPUMA

POLIURETANO
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Este conteúdo foi desenvolvido visando melhorar e agilizar as
aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico,
vedações, infiltrações.

MODO DE USAR
Mantenha a superfície limpa e livre de poeiras ou sujeiras. Para maior
rendimento umedeça levemente a área a ser aplicada, o que resultará
também numa secagem mais rápida. Use somente de cabeça para baixo,
pressione a válvula vagarosamente, a saída do produto se dará
conforme a intensidade da pressão na válvula. Nunca preencha toda a
área ou cavidade pois a espuma vai expandir preenchendo o espaço
necessário. Fixa sem viscosidade em 40 minutos, dependendo da
espessura poderá ser cortada após 1 a 2 horas da aplicação, porém o
tempo total de secagem varia entre 4 a 7 horas. Vulcaniza por umidade
em temperatura ambiente. Após a cura total poderá ser lixado, pintado
e cortado.

500ml 12585 0082.235.000

VASELINA INDUSTRIAL

PARA FITA DUPLA FACE

SÓLIDA BRANCA

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
A função do Primer P-8225A é aumentar a adesão das fitas
dupla-face sobre superfícies de PVC, Polietileno, PP,
borracha clorada, ABS, poliéster, EPDM, madeira e
pinturas eletrostáticas à pó. Recomenda-se teste prévio
para assegurar que o primer é apropriado à superfície.

É uma pasta branca , não inflamável, que é
utilizada em : Artefatos de borracha,
proteção de esquadrias, lubrificantes,
graxas, desmoldantes, montagem de
pneus, agentes de proteção, etc.

MODO DE USAR

940ml 18244
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Agite antes de usar. Utilizar um feltro ou rolete, aplicandose uma ou no máximo duas camadas de modo a obter-se
uma película uniforme e bastante fina. O tempo médio de
secagem é de 5 minutos. Após a secagem, a fita deve ser
aplicada em seguida, evitando-se exposição prolongada do
Primer. As fitas devem ser aplicadas e pressionadas
firmemente sobre a superfície com o auxilio de um
0082.018.000 rolete, para garantir o contato adesivo.

MODO DE USAR

3Kg 34352 0082.030.000
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O produto deve ser manuseado abedecendo
as normas e procedimentos de higiene
industrial e segurança do trabalho de acordo
com a Portaria 3..214 do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Químicos
PASTA - MONTAGEM PNEUS

GEL - MONTAGEM PNEUS
CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

Produto especialmente desenvolvido para ser
usado na montagem e desmontagem de
pneus. É de fácil aplicação e com resultados
imediatos, sendo indicado para pneus de
carros, motos, camionentes, caminhões e
veículos fora de estrada.

Produto especialmente desenvolvido para ser
usado na montagem e desmontagem de
pneus. É de fácil aplicação e com resultados
imediatos, sendo indicado para pneus de
carros, motos, camionentes, caminhões e
veículos fora de estrada.

MODO DE USAR

MODO DE USAR

3Kg 32892 0082.463.000

Remova completamente a ferrugem, sujeira e
outros materiais estranhos de toda roda e do
aro. Com um pincel passe uma camada fina e
homogênea do produto na flange do aro,
base da roda e nos talões do pneu.

3Kg 32893 0082.464.000

Remova completamente a ferrugem, sujeira e
outros materiais estranhos de toda roda e do
aro. Com um pincel passe uma camada fina e
homogênea do produto na flange do aro,
base da roda e nos talões do pneu.

TURBOPRO

TURBO PRO-HELP TIRE

DESENGRIPANTE LUB PRÓ

REPARADOR DE PNEUS

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto TURBO PRO - HELP TIRE , é um reparador
instantâneo de pneus. Veda o furo, não é necessário a
retirada da roda, dispensa o uso de macaco e não danifica
o pneu.

Lub Pró é um óleo desengripante de uso geral especialmente desenvolvido com alto poder de penetração. Reduz o
atrito e conseqüentemente o desgaste em partes metálicas,
elimina ruídos, desengripa mecanismos emperrados como
porcas e parafusos e ao mesmo tempo lubrifica e protege
por muito mais tempo contra ferrugem, corrosão e
umidade.

MODO DE USAR
Rosqueie a ponta rotativa do prolongador na válvula do
pneu furado. Retire a tampinha protetora e comprima a
válvula mantendo a pressão até o conteúdo da lata tenha
se transferido todo para o pneu ou até que ele mostre
estar cheio.

MODO DE USAR

Agite bem antes de usar. Pulverize o produto a uma distância
de aproximadamente 15 cm dirigindo o jato aerosol para a
parte a ser tratada. Para lubrificar partes pouco acessíveis,
encaixe o tubinho extensor que acompanha a embalagem no
orifício apropriado à válvula de pressão.

300ml 33617 0082.469.000

350ml 38603 0082.542.001

WB 200 PRO

WB 100 PRO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Atua como desengripante, lubrificante e anticorrosivo com
alta performance. Produto a base de micro-óleo que age por
capilaridade, proporcionando maior ação penetrante. Retira
a ferrugem e forma uma película protetora. Possui inibidores
de corrosão e elimina a umidade. Porcas e parafusos, peças
articuladas, cabos de aço, correntes, eixos, buchas,
roldanas, dobradiças, rolamentos, etc.

GRAXA ADESIVA LÍQUIDA

MICRO-ÓLEO

É um lubrificante sintético polimerizado de alta resistência a
temperaturas, pressões, fortes impactos e vibrações. Oferece ótima
penetração nas partes montadas e forte aderência ao metal. Tem
efeito prolongado e ação anti-corrosiva. Suporta temperaturas de
-35°C a 200°C. É resistente à água salgada, soluções alcalinas e
ácidos. Eixos de articulação, molas, esteira de transporte, carros de
alimentação, paletes para estufas, rolamentos blindados, correntes
transportadoras, pinos e dobradiças, trilhos e cabos em geral,
engrenagens, etc.

MODO DE USAR

MODO DE USAR

Agite antes de usar e aplique diretamente sobre a área
desejada. Nos locais de difícil acesso, utilize o tubo
prolongador.

Agite antes de usar e aplique diretamente sobre a área desejada.
Nos locais de difícil acesso, utilize o tubo prolongador.

500ml 27239 0082.380.000

300ml 27237 0082.378.000
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Químicos
WB 28 PLUS - Aditivo Super Concentrado

1L

24942

0082.181.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

O produto WB 28 PLUS ADITIVO MAX COOLER SUPER
CONCENTRADO protege o sistema de arrefecimento contra
corrosão e congelamento. Elaborado exclusivamente à base de
monoetilenoglicol e aditivos orgânicos não tóxicos ao meio
ambiente e que asseguram uma excelente proteção contra
depósitos e corrosão. Impede o super aquecimento, protege
contra congelamento e evita o bloqueio dos canais do circuito
de refrigeração e do radiador. Lubrifica a bomba d'água, eleva
o ponto de ebulição da água e baixa o ponto de congelamento
da mesma. É um fluído refrigerante, anti-fervura e anti-congelante, indicado para sistemas de resfriamento de motores de
combustão interna nacionais e importados.

1 – Antes de colocar o aditivo no radiador, faça a drenagem do
sistema e lave com água limpa, uma ou duas vezes, dependendo
do estado em que a água se encontra no radiador.
2- Misture o aditivo na água antes de colocar no radiador,
formando assim uma solução de 40% de aditivo e mais 60% de
água limpa.

44
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Químicos
WB 28 - Aditivo Concentrado

1L

27737

0082.181.001

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

O produto WB 28 ADITIVO MAX COOLER CONCENTRADO
protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e congelamento. Elaborado exclusivamente à base de monoetilenoglicol
e aditivos orgânicos não tóxicos ao meio ambiente e que
asseguram uma excelente proteção contra depósitos e
corrosão. Impede o super aquecimento, protege contra congelamento e evita o bloqueio dos canais do circuito de refrigeração e do radiador. Lubrifica a bomba d'água, eleva o ponto de
ebulição da água e baixa o ponto de congelamento da mesma.
É um fluído refrigerante, anti-fervura e anti-congelante, indicado para sistemas de resfriamento de motores de combustão
interna nacionais e importados.

1 – Antes de colocar o aditivo no radiador, faça a drenagem do
sistema e lave com água limpa, uma ou duas vezes, dependendo
do estado em que a água se encontra no radiador.
2- Misture o aditivo na água antes de colocar no radiador,
formando assim uma solução de 40% de aditivo e mais 60% de
água limpa.
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Químicos
WB 30 - ADITIVO

WB 31 - ADITIVO

PARA RADIADOR DILUÍDO

PARA RADIADOR CONCENTRADO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 31 é um novo conceito em aditivos para
sistemas de arrefecimento (radiadores). Formulado para
p
proteger
o sistema contra corrosão. Evita ferrugem,
incrustrações e entupimento dos canais de circulação
da água no motor. Lubrifica bomba d’água e protege as
mangueiras, evitando formação de bolhas de ar no
sistema e melhorando a troca térmica. Atende ao
ensaio de corrosão da norma ABNT NBR 13705.

O produto WB 30 é pronto para uso, especialmente desenvolvido para o sistema de arrefecimento que equipa os carros modernos e máquinas
em geral. Sua tecnologia avançada, protege todo o
corrosão. Não deixa a água
sistema contra cor
congelar, ajuda a evitar o super aquecimento do
congela
motor e melhora a troca térmica. Atende ao ensaio
moto
de corrosão
da norma ABNT NBR 13705.
cor

1L

9499

MODO DE USAR
Drene e lave o sistema com água e limpe o
D
radiador. Preencha todo o sistema com o
produto.
0082.070.001

MODO DE USAR

1L

9501

Drene
toda á água e lave o sistema, verifique possíveis
D
vazamentos e corrija-os se necessário. Adicione 1 litro do
produto para cada 5 litros de água. Nunca
misture aditivos de diferentes marcas. Execute
0082.071.001 a troca a cada 6 meses.

WB 32 - ADITIVO

MTX

ANTI CORROSIVO DIESEL

1L

9579

RADIATOR FOR LIQUID

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto WB 32 foi desenvolvido para evitar
cor
corrosão
e cavitação nas camisas de pistões do
sistema de refrigeração de motores diesel.

Poderoso anticorrosivo, concentrado formulado
para a proteção do sistema de arrefecimento, inibe
a formulação de incrustações e garante uma
perfeita transferência de calor.

MODO DE USAR
Esgote toda água do radiador, limpe o sistema
lavando com água limpa. Se a água estiver muito
suja, utilize um antiencrustante e prepare 1 litro de
WB 32 para 24 litros de água. Para realizar a
manutenção (reposição de água no radiador).
Repetir
Repeti a limpeza do sistema de refrigeração a
cada 60.000 km ou a cada 3 meses. O
0082.144.000 que ocorrer primeiro.

MODO DE USAR
Diluir o MTX RADIATOR FOR LIQUID, em água de
acordo com instruções do fabricante de veículo.

1L

29783 0082.406.000

WB 33 - ADITIVO

WB 34 - LIMPA RADIADOR

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto
p
WB-34 foi desenvolvido especialmente para limpeza de sistemas de arrefecimento de veículos, com eficiência e rapidez, dissolvendo a
ferrugem, incrustrações, resíduos de óleo, iodo e oxidações. Ajuda
a restaurar o perfeito funcionamento do sistema, evitando o
superaquecimento do motor, causado por impurezas e entupimento.
PPrevine a formação de depósitos de impurezas nas câmaras
internas do motor,
moto dando assim uma durabilidade maior para o
radiador
radiado e ao motor do veículo. O produto não danifica as mangueiras, borrachas e nem partes metálicas do sistema como alumínio,
ferro,
fer aço, latão e cobre.

ORGÂNICO PARA RADIADORES
O produto WB 33 tem tecnologia avançada e elevada performance para
automóveis, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e construção civil.
Elaborado exclusivamente à base de monoetilenoglicol e aditivos
orgânicos não tóxicos ao meio ambiente e que asseguram uma excelente
p
proteção
contra depósitos e corrosão. Impede o super aquecimento,
protege
contra congelamento e evita o bloqueio dos canais do circuito de
p
rrefrigeração e do radiador. O produto apresenta uma ótima estabilidade em
situações severas e seu tempo de vida é nitidamente superior ao dos
líquidos convencionais, garantindo uma total ausência de depósitos,
oferecendo uma extra proteção de ligas metálicas que compõem o sistema
ofe
em especial alumínio e contínua a proteção por período elevado.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

MODO DE USAR

1L

46

9598

Faça a limpeza do sistema com o produto para eliminar impurezas e
rresíduos de outros produtos, caso houver. Em seguida, lave o sistema
com água limpa até certificar-se de que não haja mais qualquer sujeira
no mesmo. Após efetuar a limpeza, abasteça todo ele com solução
arrefecedora na proporção de 60% de WB 33 e 40% de
0082.164.000 água.

500ml 9529

Remova a tampa do reservatório auxiliar do radiador com o motor desligado.
Drene
parte do líquido e adicione um frasco de 1/2 litro do produto. Recoloque
Dr
a tampa, funcione o motor e deixe-o trabalhar por 15 minutos enquanto o
produto
age removendo a sujeira. Com o motor desligado, repita as ações de
pr
abertura e drenagem do sistema, feche o dreno. Abasteça o
sistema com água limpa e aditivo para radiador na proporção
0082.104.000 recomendada.
Recoloque a tampa no reservatório.
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Químicos
WB 35 - SELANTE
PARA RADIADOR

WB 38 - VEDADOR EM PÓ
PARA RADIADORES

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Selante para radiadores veda e elimina a maioria dos
vazamentos em radiadores e partes do sistema de
refrigeração. Mistura-se com qualquer tipo de refrigerante. Recomendamos o aditivo ou solução arrefecedora.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Vedador em pó para reparos de pequenos vazamentos em
radiado
radiadores.
MODO DE USAR

MODO DE USAR
Agite antes de usar. Com o motor frio e desligado, drene
cerca de 1 litro do líquido refrigerante do sistema para
permitir a adição do selante para radiadores. Com o motor
funcionando em marcha lenta, adicione vagarosamente todo
o líquido no radiador ou no reservatório auxiliar caso seja
sistema selado. Complete o líquido do sistema e recoloque a
tampa. Acerele moderadamente até consolidar a
500ml 9530 0082.105.000 obstrução do vazamento.

60g 9659

ÁGUA

SOLUÇÃO PARA BATERIA

DESMINERALIZADA

NÃO SELADA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Solução elet
eletrolítica para baterias.

Á água Desmineralizada Multi é produzida com a
mais avançada técnica em tratamento de água, com
uma pureza superior à água tratada. Seu uso é
apropriado para baterias de autos, motos, barcos,
tratores e motores estacionários. A falta deste produto
na bateria provoca o corte de corrente (eletrólitos), cria
sulfatos e conseqüente danificação das placas. Usada
também em radiadores

1L

20336

MODO DE USAR
Complete a bateria ou reservatório conforme necessidade.
0082.306.000

WB 54 - FLUÍDO P/ LIMPEZA
BICOS INJ. EM CUBA ULTRA-SOM

MODO DE USAR

Corte o bico até obter vazão. Encha a
bateria até o nível indicado. Após 30
minutos, complete o nível se necessário.

250ml 11576 0053.512.000

WB 54 - FLUÍDO P/ LIMPEZA
BICOS INJ. EM CUBA ULTRA-SOM

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto WB-54 foi desenvolvido especialmente para
se
ser utilizado em cubas de ultra-som, facilitando a limpeza
em orifícios de difícil ou impossível acesso. Pode ser
utilizado para limpeza de injetores de veículos a gasolina,
álcool ou diesel, em carburadores, corpo de borboleta e
atuadores.

MODO DE USAR
Diluir todo o conteúdo do frasco para cada litro de água.
Abastecer
Abastece a cuba e seguir o procedimento de limpeza de
acordo com as indicações do fabricante do equipamento.
Realizar a troca da solução de limpeza assim que a mesma
100ml 24636 0141.091.100 estiver suja.

Com o radiador quase cheio e o motor em
funcionamento, coloque vagarosamente
parte do conteúdo desta embalagem. A
quantidade a ser usada dependerá do
tamanho do furo. Coloque em pequenas
quantidades, até vedar o vazamento.
Vedado o vazamento deixe o motor
0082.225.000 esfriar e troque a água.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto WB-54 foi desenvolvido especialmente para
ser utilizado em cubas de ultra-som, facilitando a
limpeza em orifícios de difícil ou impossível acesso.
Pode ser utilizado para limpeza de injetores de veículos a
gasolina, álcool ou diesel, em carburadores, corpo de
borboleta e atuadores.
MODO DE USAR
Diluir 5 (cinco) tampas do produto para cada litro de
água. Abastecer a cuba e seguir o procedimento de
limpeza de acordo com as indicações do fabricante do
equipamento. Realizar a troca da solução de limpeza
assim que a mesma estiver suja.
500ml 5612 0141.091.000
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Químicos
WB 80 - Limpa Bico

ADVERTÊNCIA
Não utilizar este produto em veículos que possuam elevado consumo
de óleo lubrificante ou folga em bronzinas e bielas. Não fazer aplicação
do produto em ambientes fechados, não deixar em contato com
superfícies plásticas, pintadas ou borrachas do acabamento do
veículo. Não utilizar próximo a chamas ou faíscas. Utilize equipamento
de proteção individual ( Máscara, Luvas e Óculos ).

500ml 9493 0082 065 000

KIT LIMPA BICOS
INJETORES NO LOCAL

5524

48

0141.003.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB-80 LIMPA BICO foi especialmente desenvolvido para
manutenção de veículos automotores, realizando a limpeza de
injetores e canalizações do sistema de alimentação. Não prejudica o
catalizador e sonda lambda.
MODO DE USAR
Ligue o motor e aqueça-o até a temperatura normal de funcionamento.
( A aplicação deve ser iniciada sempre com o motor aquecido ).
Desligue o motor. Abra a tampa do tanque de combustível para descarregar a pressão do tanque. Solte a conexão de alimentação e retorno
do veículo. Utilize a mangueira universal, o manômetro regulador e os
adaptadores que acompanham a maleta do KIT. ( Não aconpanha este
produto quando vendido separadamente ). Com o registro na posição
FECHADA, conecte a mangueira adaptadora bloqueadora no retorno.
Ligue a alimentação ao retorno que vem do tanque, utilizando as
mangueiras apropriadas ‘’by-pass’’, ou desligue a bomba de combustível. Certifique-se que à válvula esteja na posição FECHADA e
conecte-a ao recipiente do APARELHO já na posição indicada, com à
válvula da lata voltada para baixo. prenda a a lata no suporte do
APARELHO e a pendure no capô do veículo longe de peças em
movimento e calor excessivo. Ajuste a pressão conforme a especificação do veículo. Abra a válvula, verifique e sane possíveis vazamentos nas conexões.Somente após, ligue o motor. Deixe-o ligado em
marcha lenta até o total esvaziamento da lata, para uma limpeza
eficiente. Feche a válvula e desconecte-a do motor, retire os adaptadores e reconecte a alimentação do combustível. Ligue o motor e cheque
a existências de possíveis vazamentos.
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WB 52 - FLUÍDO P/ TESTES

WB 72 - LIMPA BICO

DE BICOS INJETORES

INJETOR GASOLINA/ÁLCOOL

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O produto WB-52 foi desenvolvido para realizar teste
de vazão em injetores, proporcionando melhor visualização nas provetas pela mínima formação de espuma
na realização dos testes. Proporciona lubrificação dos
injetores após a limpeza de ultra-som.
MODO DE USAR
Abasteça o equipamento com o produto de acordo com
a capacidade do reservatório. Realize os testes de
acordo com a indicação do fabricante do equipamento.
Faça a troca do produto assim que ele estiver sujo e
complete o reservatório de acordo com a necessidade.
500ml 9614 0082.180.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Produto concentrado, especialmente desenvolvido para limpeza
e descarbonização do sistema de injeção de gasolina, álcool e
bicombustível via tanque. Limpa desde o tanque até a câmara de
combustão. Limpa, protege e lubrifica o sistema, em especial,
bomba injetora, bicos cabeça de pistão, etc. Usado regularmente
e preventivamente, dissolve, remove e evita a formação de
resíduos e borras provenientes da combustão, proporcionando
economia de combustível, redução na emissão de gases
poluentes, restaura a potência do motor, melhora a
octanagem, etc.

MODO DE USAR
Adicione o produto no tanque de combustível com no mínimo
50% de sua capacidade. 500 ml trata até 60 litros de
combustível. Usar a cada 10.000 km. Se
500ml 24944 0082.350.000 necessário troque o filtro de combustível depois

WB 75 - ADITIVO

WB 73 - ADITIVO

P/ COMBUSTÍVEL FLEX

P/ COMBUSTÍVEL GASOLINA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Aditivo para combustível indicado para motores a gasolina,
álcool ou bicombustivel. Proporciona aumento da potência do
motor, economia de combustível, redução da emissão de
poluentes e proteção de todo o sistema de combustão, como
câmara, bicos injetores, anéis e válvulas, evitando o acúmulo de
materiais carbonizados. Pode ser utilizado a cada reabastecimento, após reparos no sistema de injeção eletrônica e
também na manutenção preventiva.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Aditivo para combustível em motores a gasolina.
Proporciona aumento da potência do motor, economia de combustível, reduz a emissão de poluentes e
protege todo o sistema de combustão. Pode ser
usado a cada reabastecimento, após reparos e
limpeza no sistema de injeção eletrônica e
manutenção preventiva.
MODO DE USAR

MODO DE USAR

Adicione 200 ml do produto ao tanque para 60 litros de
combustível.

Adicione 200 ml do produto ao tanque para 60 litros de
combustível.

200ml 24949 0082.353.000

200ml 24945 0082.351.000

WB 110 - LIMPA BICO

WB 71 - LIMPA BICO

GASOLINA/ALCOOL/GNV

INTEJOR DIESEL
INJETOR

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Este produto foi desenvolvido para proporcionar a
limpeza e descarbonização do sistema de injeção.
Pode ser usado em veículos flex. Limpa todo o
sistema como bomba e bicos injetores, cabeças do
pistão, etc. Use a cada 10.000 km o WB 110 LIMPA
BICO INJETOR.
MODO DE USAR
Deve ser aplicado com o motor em temperatura normal
de funcionamento. Utilizar em máquinas próprias para
efetuar a limpeza de bicos injetores e descarbonização
do motor (máquinas elétricas ou ar
500ml 29248 0082.404.000 comprimido).

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Produto concentrado especialmente desenvolvido para limpeza e
descarbonização do sistema de injeção de diesel via tanque. Limpa
desde o tanque até a câmara de combustão. Limpa, protege e
lubrifica o sistema, em especial, bomba injetora, bicos, cabeça
de pistão, etc. Usado regularmente e preventivamente, dissolve,
remove e evita a formação de resíduos, proporcionando economia
de combustível, emissão de gases poluentes, inibe a corrosão
neutralizando formações ácidas, auxilia nas partidas a frio e
ajuda a recuperar a potência da aceleração.

MODO DE USAR
500ml

Adicione o produto no tanque de combustível com no mínimo 50%
de sua capacidade. 500 ml trata até 300 litros de diesel. Usar
a cada 20.000 km. Se necessário, troque o filtro de
24943 0082.349.000 combustível depois da aplicação.
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DX INJECTOR

OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

MODO DE USAR

Colocar 1 frasco para 80 litros.
40ml 33019 0082.525.000

WB 74 OT - OIL TREATMENT
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Através de seus agentes anti-desgaste, melhoradores do índice
de viscosidade e inibidores de corrosão, o OIL TREATMENT
PLUS, ajuda a aumentar a vida útil do motor, melhora o
desempenho, forma uma película protetora e reduz, dessa
forma, o desgaste, o atrito, o consumo de óleo e a emissão de
fumaça. Ajuda a evitar o excesso de carbonização e protege e
motor nas partidas a frio. Pode ser utilizado em óleo mineral,
semi-sintético ou sintético.

MODO DE USAR
A cada troca de óleo, adicione 1 frasco do produto para cárter até 4 litros.
Observe a capacidade do cárter e nível de óleo indicado pelo fabricante. No
momento da troca, adicione uma parte do óleo lubrificante suficiente para dar
a partida no motor. Em seguida, com o motor ligado, adicione o OIL
TREATMENT PLUS e complete com o restante do óleo lubrificante até o nível
indicado pelo fabricante. Sempre utilize um lubrificante de
qualidade e, antes da troca de óleo, aconselhamos a
0082.352.000 boa
fazer limpeza do motor.

ATF 7050 - FLUÍDO P/ TRASM.
AUTO E DIR. HIDR.

Lubrificante para direções hidráulicas e câmbios
automáticos. Sua coloração vermelha é
facilmente identificada em caso de vazamentos.
Protege contra a corrosão e o desgaste das partes
lubrificadas, atende a especificação Allison C3.
MODO DE USAR

Siga as recomendações do fabricante do veículo.
20550 0082.308.000

RAD SUPER-COLD START
PARTIDA A FRIO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Trata e limpa o combustível do reservatório de partida a frio
de veículos a gasolina, etanol ou flex, estabilizando assim a
combustão e proporcionando uma perfeita e rápida ignição,
sem agredir o motor. Melhora na partida, Corrige Falhas,
Lubrifica os Injetores.

MODO DE USAR

Proporção de 20ml de RadSuper Partida a Frio trata até 4
litros de combustível. Deve ser aplicado diretamente nos
reservatórios de partida a frio dos veículos.

20ml 37013 0082.643.000

WB 92 - LIMPA CARTER
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

50

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Corrige as impurezas e estabiliza a combustão
produzindo queima limpa e uniforme, gerando
mais potência ao motor, econômia de combustível e eliminação das emissões de poluentes e
particulados para atmosfera. Para motores a
Diesel.

40ml 32608 0082.446.000

1L

OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL

Corrige as impurezas e estabiliza a combustão
produzindo queima limpa e uniforme, gerando
mais potência ao motor, econômia de combustível e eliminação das emissões de poluentes e
particulados para atmosfera. Para motores a
gasolina, etanol e flex.
Colocar 1 frasco para 60 litros.

450ml 24946

DX DIESEL FUEL

O produto WB 92 age disolvendo e removendo
placas e borras residuais que aderem nas paredes
internas do motor, dutos e bomba de óleo sem
desmontá-lo. Esses resíduos em forma pastosa se
formam com o tempo durante o funcionamento do
moto
motor.
MODO DE USAR
Adicione o conteúdo desta embalagem ao óleo
velho e deixe o veículo parado funcionando em
marcha lenta por 10 minutos, logo após drene
ma
todo o óleo e substitua por outro de acordo com
recomendação do fabricante do seu
500ml 20454 0082.307.000 veículo.
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DOT 3 - FLUÍDO DE FREIOS

DOT 3 - FLUÍDO DE FREIOS

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto DOT 3 é indicado para sistemas de freios hidráulico de
automóveis com uso moderado. Proporciona o
excelente funcionamento dos sistemas hidráulicos
de freios, protegendo contra corrosões dos metais,
borrachas, cilindros e pistões. Aumenta assim a vida
útil de todo o sistema. Atende a norma ABNT NBR
9292, ponto de ebulição acima de 205° C.
MODO DE USAR
Verifique o nível de fluído no reservatório uma vez ao
mês, troque o fluído a cada 12 meses ou 10.000
KM, o que vencer primeiro. Evite o contato do fluido
com superfícies pintadas, lonas e pastilhas de freio
200ml 13018 0082.243.000 do veículo.

Verifique o nível de fluído no reservatório uma vez ao
mês, troque o fluído a cada 12 meses ou 10.000
KM, o que vencer primeiro. Evite o contato do fluido
com superfícies pintadas, lonas e pastilhas de freio
500ml 13019 0082.244.000 do veículo.

DOT 4 - FLUÍDO DE FREIOS

DOT 4 - FLUÍDO DE FREIOS

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto DOT 3 é indicado para sistemas de freios
hidráulico de automóveis com uso moderado. Proporciona o excelente funcionamento dos sistemas hidráulicos de freios, protegendo contra corrosões dos metais,
borrachas, cilindros e pistões. Aumenta assim a vida
útil de todo o sistema. Atende a norma ABNT NBR
9292, ponto de ebulição acima de 205° C.
MODO DE USAR

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto DOT 4 é formulado especialmente para o sistema hidráulico de
frenagem de veículos automotivos, proporcionando
segurança nas frenagens. O produto segue as especificações NBR 9292 – TIPO 4, SAE J 1703 – FMVSS N° 116
DOT – 4. Ponto de ebulição acima de 230° C. Recomendado para sistema hidráulico de freios e embreagens de
automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto DOT 4 é formulado especialmente para o sistema
hidráulico de frenagem de veículos automotivos, proporcionando segurança nas frenagens. O produto segue as
especificações NBR 9292 – TIPO 4, SAE J 1703 – FMVSS
N° 116 DOT – 4. Ponto de ebulição acima de 230° C.
Recomendado para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores.

MODO DE USAR

MODO DE USAR

Verifique o nível de fluído uma vez por mês e troque
o fluido a cada 12 meses. Mantenha a embalagem
fechada em lugar seco e isento de contaminações.
Evite o contato com superfícies pintadas, lonas e
200ml 24627 0082.347.000 pastilhas de freios de veículos.

Verifique o nível de fluído uma vez por mês e troque
o fluido a cada 12 meses. Mantenha a embalagem
fechada em lugar seco e isento de contaminações.
Evite o contato com superfícies pintadas, lonas e
500ml 15725 0082.270.000 pastilhas de freios de veículos.

DOT 4 - FLUÍDO DE FREIOS

WB 41 - ÓLEO LUBRIFICANTE

AMARELO - LINHA VOLKSWAGEM

P/ FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Produto recomendado para lubrificação de
ferramentas pneumáticas.

O produto DOT 4 é formulado especialmente para o sistema
hidráulico de frenagem de veículos automotivos, proporcionando segurança nas frenagens. O produto segue as
especificações NBR 9292 – TIPO 4, SAE J 1703 – FMVSS
N° 116 DOT – 4. Ponto de ebulição acima de 230° C.
Recomendado para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores.

MODO DE USAR

Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

MODO DE USAR
Verifique o nível de fluído uma vez por mês e troque o
fluido a cada 12 meses. Mantenha a embalagem fechada
em lugar seco e isento de contaminações. Evite o contato
com superfícies pintadas, lonas e pastilhas
500ml 35651 0082.472.000 de freios de veículos.

100ml 16235 3071.301.000
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Químicos
WB 40 - Aditivo Long Life

500ml 9627 0082.194.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

O produto WB LONG LIFE aumenta e prolonga a película vedadora do
lubrificante, proporcionando perfeita selagem, eliminando a fumaça
da queima e vazamento de óleo. Reduz o atrito e desgaste devido sua
fórmula de atração polar. Condiciona juntas, selos e
retentores.ONDE USAR: Cárter de carros como motores cansados a
álcool, gasolina, GNV e diesel, com mais de 50.000 KM.

A cada troca, coloque inicialmente óleo em quantidade suficiente para
ligar o motor. Com o motor ligado, adicione o conteúdo de um frasco
de WB 40 LONG LIFE no cárter e, em seguida, complete o óleo. Para
cárter com mais de 5 litros, use dois frascos de WB 40 ou na
proporção de 10% a 25% da capacidade do cárter.
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Químicos
PROTETOR DE SUPERFÍCIE

WB 42 - REMOVEDOR DE CIMENTO
CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO
O produto PROTETOR DE SUPERFÌCIES foi especialmente elaborado para
todo tipo de superfície pintada em
caminhões, ônibus, tratores, colheitadeiras, veículos em geral e implementos
agrícolas como: arado, grade, empilhadeiras, máquinas e equipamentos
industriais. Possui uma resina acrílica
em sua formulação que forma um filme
protetor e impermeável.
MODO DE USAR
20L 18126 0082.282.000

Recomenda-se testar em uma pequena área
antes de usar o produto.

LIMPA CHASSIS

Produto desenvolvido para a remição de
resíduos e incrustrações que contenham
cimento em sua composição. Remove
resíduos de concreto, argamassa em
pisos, ardósia, cerâmica, betoneira
manual e elétrica, caminhão betoneira,
andaime fachadeira e tubular, vibrador de
concreto, elevador, ferramenta manual,
estrutura metálica, moldes e formas
metálicas.

MODO DE USAR

20L 18125 0082.281.000

LÍQUIDO P/ MASCARAMENTO
CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO
O mascaramento líquido é um produto a
base d’água designado a formar um filme
que protege as pinturas contra névoas de
tintas e primers automotivos. É indicado
para proteção de pinturas, pára-choque,
grades, vidros, maçanetas, pneus,
calotas e teto de vinil. Não deve ser
aplicado em tecidos.
MODO DE USAR

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

O produto limpa chassis foi
desenvolvido para realizar limpeza
eficaz, removendo as sujeiras mais
incrustradas. É recomendado para
limpeza pesada de chassis, pisos,
motores, suspenções, etc.
MODO DE USAR

20L 13365 0082.257.000

Para limpeza pesada: diluir o produto em 5 partes de
água para 1 parte de produto, pulverize na superfície
a ser limpa e deixe agir por 2 minutos, após este
tempo, enxágüe com bastante água até a remoção
total do produto com a sujeira. Limpeza leve: diluir o
produto em 25 partes de água para 1 parte de produto
e repita o procedimento de aplicação anterior.

20L 14118 0082.259.000

DESENGRAXANTE PROFISSIONAL

DESENGRAXANTE

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Desengraxante para limpeza de
chassis e superfícies metálicas
em geral, produto com base
alcalina e concentrado.

O Desengraxante/Limpador Industrial WB 1001 DESENGRAXANTE LIMPADOR INDUSTRIAL foi desenvolvido para
remover graxa, óleo, gordura, resíduos de cola de fita
autocolante, etiquetas e películas aderentes e também
sujidade mais difícil. Atua rápido e eficazmente deixando
um cheiro agradavél. Isento de silicone.

MODO DE USAR

20L 9624

0082.191.000

Aplicar através de pulverização. Prepare a
superfície a ser protegida, que deve estar
seca e isenta de qualquer pó ou sujeira,
utilizando ar comprido ou flanela limpa.

LIMPADOR INDUSTRIAL-CITRUS

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

Para limpeza pesada: diluir o produto em 5 partes
de água para 1 parte de produto, pulverize na
superfície a ser limpa e deixe agir por 2 minutos,
após este tempo, enxágüe com bastante água até
a remoção total do produto com a sujeira. Limpeza
leve: diluir o produto em 25 partes de água para 1
parte de produto e repita o procedimento de
aplicação anterior.

Utilizar o produto puro ou diluído em água, na
proporção de 1:10, de acordo com o grau de
incrustração.

MODO DE USAR
Indicado para remover resíduos de colas e sujidade mais difícil
como cera, resíduos de borracha, silicone, óleo, gorduras e
graxas. Também remove produtos de conservação. Verificar a
compatibilidade do produto com peças de borrachas e de
plásticos antes de pulverizar. Pode danificar a pintura.

300ml 34956 0082.612.000
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Químicos
REMOVEDOR DE TINTAS

DRP 60 - BANHO QUÍMICO

SPRAY

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto DRP-60 é um produto descarbonizante, desengraxante, removedor de tintas e vernizes. O produto possui um selo
líquido que evita a evaporação de seus componentes ativos
que compõem a camada inferior do produto e que é formada
po uma mistura de poderosos solventes alifáticos e aromátipor
cos, agentes tensoativos e emusionantes. O produto não é
inflamável, não mancha e não tem ação de desgaste sobre os
cob magnésio, gusa e ligas de alumínio.
metais como aço, cobre,

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Fácil aplicação, elaborado com produtos de alta qualidade, indicado e
ap
aprovado para remoção de tintas e vernizes acrílicos de secagem ao ar.
Em poucos minutos, dependendo da natureza da tinta a ser removida,
amolece e provoca enrugamento da tinta antiga, possibilitando a remoção
com auxilio de uma espátula ou palha de aço. O removedor de tintas,
remove películas de tintas dos mais variados tipos de superfície.
Apresenta excelente desempenho na remoção das tintas sob acabamenAp
tos cerâmicos, superfícies cimentadas, metais ferrosos e não ferrosos,
sendo também indicado para serviços e reparos em carrocerias de
caminhões e para remoção de tintas a base acrílica.

MODO DE USAR
A limpeza das peças se faz por imersão, certificando-se de que
realmente fiquem imersas na parte ativa do limpador, ou seja,
abaixo do selo (tampão). O tempo de limpeza varia conforme a
camada de carvão a ser removido. Aproximadamente 15 a 20
1Kg 23879 0082.339.000 minutos.

LIMPA GRAXA FUTURO
COM ESFOLEANTE ROSA PH7
PHT (NEUTRO)

MODO DE USAR
Em casos de aplicação em superfícies porosas, mantenha a superfície após a
aplicação bem limpa, seca e lixada. O produto não afetará as características
das superfícies como madeira, cerâmica, etc.

350ml 21681 0082.317.000

LIMPA GRAXA FUTURO
COM ESFOLEANTE ROSA PH7
PHT (NEUTRO)

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

Produto específico para remover graxa das
mãos. Analisado e aprovado nos testes de
irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica cumulativa, irritabilidade
ocular 7 dias, sensibilidade dérmica
maximizada (anti-alérgica) e microbiológico (ausência total de bactérias).

Produto específico para remover graxa das
mãos. Analisado e aprovado nos testes de
irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica cumulativa, irritabilidade
ocular 7 dias, sensibilidade dérmica
maximizada (anti-alérgica) e microbiológico (ausência total de bactérias).

3Kg 12922 0082.239.000

MODO DE USAR

MODO DE USAR

Espalhe 4 gramas do produto sobre as mãos
sujas de graxa, sem água por 2 minutos,
depois enxágüe normalmente e seque as
mãos.

Espalhe 4 gramas do produto sobre as mãos
sujas de graxa, sem água por 2 minutos,
depois enxágüe normalmente e seque as
mãos.

LIMPA GRAXA FUTURO
COM ESFOLEANTE ROSA PH7
PHT (NEUTRO)

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO
O LIMPA GRAXA FUTURO é um
produto
neutro,
biodegradável,
atóxico, não corrosivo ou oxidante,
tem características não iônicas, sendo
um produto emulsivo. Em sua
composição não existem abrasivos,
fosfatos,
amônias,
substâncias
alcalinas, ácidas, creóis, fenóis ou
solventes clorados.

1L 12921

0082.238.000

LIMPA GRAXA FUTURO
COM ESFOLEANTE ROSA PH7
PHT (NEUTRO)

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O LIMPA GRAXA FUTURO é um produto neutro, biodegradável, atóxico, não
corrosivo ou oxidante, tem características não iônicas, sendo um produto
emulsivo. Em sua composição não existem abrasivos, fosfatos, amônias,
substâncias alcalinas, ácidas, creóis, fenóis ou solventes clorados.

MODO DE USAR

Espalhe o sabão sobre as mãos
sem água por 2 minutos, depois
é so lavar.

MODO DE USAR

Espalhe o sabão sobre as mãos sem água por 2 minutos, depois é so lavar.

500ml 27623 0082.390.000
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Químicos
PM 1000 - LUVA QUÍMICA

PM 50 - LUVA QUÍMICA
HIDROSSOLUVEL

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

P
Produto
para proteção da pele do usuário contra
pprodutos químicos: água, tolueno, xileno, hexano,
diclorometano, clorofórmio, água-raz, nafta, óleo
diclo
querosene, óleo diesel, acetona, thinner,
mineral, que
percloroetileno, etc.
MEC, pe
MODO DE USAR
Aplica cerca de 1 grama sobre a pele limpa e seca,
Aplicar
antes do inicio da atividade, formando uma fina
camada em toda a área a ser exposta. Para remoção
total da sujidade retire o excesso com pano seco e lave
com água e sabonete removendo totalmente o produto.
200g 9641 0082.208.000

WB 13

REMOVEDOR DE FILME

P
Produto
para proteção da pele das mãos e braços
do usuário contra: óleo mineral, diesel, querosene,
tintas, vernizes, colas, gasolina, substâncias que
não contenham água na sua composição.
MODO DE USAR

Aplica cerca de 1,5 gramas sobre a pele limpa e seca,
Aplicar
antes do inicio de cada atividade, formando uma finca
camada em toda a área a ser exposta. Para remoção, retirar
o excesso com pano seco e lavar com água, removendo
totalmente o produto. O produto não devera ser utilizado
em situações que o usuário tiver contato com água e
substâncias aquosas. Não usar no rosto nem
250g 9642 0082.208.001 sob luvas.

DETECTOR DE VAZAMENTO
DE AR CONDICIONADO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

1L

9660

O produto WB-13 é um produto desenvolvido para
remoção de filme em vidros automotivos e residenciais.
MODO DE USAR

Produto utilizado para detecção de vazamentos
em sistemas de ar condicionado.

Dilua 100 ml do produto em 500 ml de água. Misture bem,
pulverize sobre a cola e aguarde por 20 segundos. Em seguida
retire a cola com um pano úmido. Após a remoção da cola,
pulverize água sobre o vidro. Não utilize o produto puro. Não
utilize o produto no para-brisa. Não deixe escorrer o produto
nos tampões, laterais de portas, estofados e lanternas. No vidro
traseiro, com desembaçador, utilize o produto por cima do filme e
aguarde por 5 minutos. Logo em seguida, retire
0082.226.000 a película cuidadosamente.

Colocar o produto no sistema de ar condicionado
junto com o óleo e o gás para verificar vazamentos. Em locais de difícil acesso, é preciso o uso de
lâmpadas e óculos adequados para a detecção
do vazamento.

MODO DE USAR

7,5ml 9599 0082.165.000

MALHA COSTURADA BRANCA

ESTOPA BRANCA

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

Estopa branca de algodão para
uso geral.

Retalhos de malha branca
sobrepostos e costurados
para uso geral.

MODO DE USAR

MODO DE USAR

Verificar
melhor
conforme o serviço
realizado.
150g 9581 0082.146.001

maneira
a ser

Verificar

melhor

maneira

FARDO conforme o serviço a ser
25Kg

realizado.

25Kg 21687 0082.240.00B
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Químicos
MALHA COSTURADA COLORIDA

CAPA P/ BANCO C/ ENCAIXE
ENCA

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

Retalhos de malha colorida
sobrepostos e costurados
para uso geral.
MODO DE USAR

Verificar

melhor

maneira

FARDO conforme o serviço a ser
25Kg

realizado.

PLÁSTICA
9665

25Kg 12967 0082.240.000

CAPA P/ BANCO TIPO SACO

0082.232.000

EMBALA TUDO FILME

POLIETILENO C/ CABO 10cm X 120m
Para proteção de volante,
alavanca de câmbio e uso geral.

PLÁSTICA
9610

9592

0082.176.000

0082.158.000

TINTA SPRAY METÁLICA
OURO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
É elaborada com componentes de alta qualidade, indicada e
aprovada para uso em objetos artesanais e decorações internas.
Respeitando o tratamento da superfície antes da aplicação, pode ser
utilizada em gesso, cerâmica, ferro e metais, obtendo um
acabamento metalizado. Garante uma boa cobertura, com alto
rendimento e excelente secagem, com cores que proporcionam ótimo
efeito decorativo.

MODO DE USAR
Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) qualquer superfície a ser
pintada, pois deverá estar seca e completamente livre de gordura,
ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, etc. Proteja a parte
que não será pintada.

400ml 38982 0082.663.000
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Químicos
Tintas Spray - Agrícola

AMARELO NEW HOLLAND

400ml 37021 0082.478.000

AZUL FORD

400ml 37022 0082.479.000

LARANJA STARA

400ml 37023 0082.480.000

VERDE JOHN DEERE

400ml 37024 0082.481.000

VERMELHO MASSEY FERGUSON

400ml 37025 0082.482.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

É uma tinta de alta performance, especialmente desenvolvida
para pequenos retoques em máquinas e equipamentos agrícolas
de metal. Já vem na medida certa evitando desperdício. O
resultado final é de excelente qualidade, apresentando textura
uniforme e secagem ultra rápida.

MODO DE USAR

AGITE ANTES DE USAR. Recomenda-se o uso de luvas,
máscara e óculos de proteção. Aplique em ambientes ventilados. Prepare a superfície eliminando qualquer tipo de resíduo,
como poeira, graxa, gordura, pintura velha, materiais soltos,
etc, que possam afetar a aderência da tinta. Não deve ser
aplicado com qualquer vestígio de umidade. Agite vigorosamente o tubo por pelo menos 1 minuto antes de cada utilização.
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Químicos
Tinta Spray - WCOLORS

Sempre buscando
INOVAR...
A WB lança
no mercado as Tintas
W.COLORS...

58

ALUMÍNIO ALTA TEMP.

300ml

32020

0082.431.000

PRETO FOSCO ALTA TEMP.

300ml

32019

0082.430.000

AMARELO LUMINOSO

360ml

32027

0082.440.000

LARANJA LUMINOSO

360ml

32029

0082.441.000

VERDE LUMINOSO

360ml

32026

0082.437.000

PINK LUMINOSO

360ml

32025

0082.436.000

MAGENTA LUMINOSO

360ml

32030

0082.442.000

AZUL METÁLICO

350ml

32022

0082.433.000

CROMADO METÁLICO

350ml

32021

0082.432.000

VERMELHO METÁLICO

350ml

32023

0082.434.000

PRATA METÁLICO

350ml

32024

0082.435.000

ALUMÍNIO P/ RODAS

360ml

32031

0082.443.000

ALUMÍNIO

360ml

32015

0082.426.000

AZUL ESCURO

360ml

32017

0082.428.000

BRANCO BRILHANTE

360ml

32012

0082.423.000

PRETO BRILHANTE

360ml

32011

0082.422.000

PRETO FOSCO

360ml

32013

0082.424.000

VERDE ESCURO

360ml

32016

0082.427.000

VERMELHO

360ml

32014

0082.425.000

ROSA

360ml

32018

0082.429.000

Repense sua
Tinta...
produtos

premium
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Químicos
Kit Tintas Spray - WCOLORS

COMPOSIÇÃO DO KIT:
01 EXPOSITOR:
CÓD. WB: 0009.272.000 / PALM: 33591

01 KIT TINTAS SPRAY: 138 peças
CÓD. WB: 0004.138.000 / PALM: 33609
CORES

CONTEÚDO

PALM

CÓD. WB

QUANT.

ALUMÍNIO ALTA TEMP.

300ml

32020

0082.431.000

06

PRETO FOSCO ALTA TEMP.

300ml

32019

0082.430.000

06

AMARELO LUMINOSO

360ml

32027

0082.440.000

06

LARANJA LUMINOSO

360ml

32029

0082.441.000

06

VERDE LUMINOSO

360ml

32026

0082.437.000

06

PINK LUMINOSO

360ml

32025

0082.436.000

06

MAGENTA LUMINOSO

360ml

32030

0082.442.000

06

AZUL METÁLICO

350ml

32022

0082.433.000

06

CROMADO METÁLICO

350ml

32021

0082.432.000

06

VERMELHO METÁLICO

350ml

32023

0082.434.000

06

PRATA METÁLICO

350ml

32024

0082.435.000

06

ALUMÍNIO P/ RODAS

360ml

32031

0082.443.000

06

ALUMÍNIO

360ml

32015

0082.426.000

06

AZUL ESCURO

360ml

32017

0082.428.000

06

BRANCO BRILHANTE

360ml

32012

0082.423.000

12

PRETO BRILHANTE

360ml

32011

0082.422.000

12

PRETO FOSCO

360ml

32013

0082.424.000

12

VERDE ESCURO

360ml

32016

0082.427.000

06

VERMELHO

360ml

32014

0082.425.000

06

ROSA

360ml

32018

0082.429.000

06
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Químicos
WB 70 - Cera Colorida
NOVA
EMBALAGEM
E FORMULAÇÃO

MAIS BRILHO E PROTEÇÃO
PARA SEU VEÍCULO

200g
AZUL CLARO

23464 0082.327.000

AZUL ESCURO

23465 0082.328.000

BRANCO

23470 0082.333.000

PRATA

23463 0082.326.000

CINZA

23471 0082.334.000

PRETA

23473 0082.336.000

VERDE CLARO

23468 0082.331.000

VERDE ESCURO

23469 0082.332.000

VERMELHO CLARO

23466 0082.329.000

VERMELHO ESCURO 23467 0082.330.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 70 CERA COLORIDA, traz ao seu veículo sua verdadeira cor
realçada e protegida. Contém alto teor de polímeros P.T.F.E e cera de carnaúba 100%. Protege contra raios UVA, UVB e maresia, deixando uma fina
película cristalina sobre a pintura. Contém corantes desenvolvidos para
aderirem à pintura e evebtualmente disfarçar micro arranhões, deixando uma
fina camada de cera sobre o mesmo.
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VINHO

23474 0082.337.000

AMARELA

23472 0082.335.000

MODO DE USAR
A área a ser aplicada deve estar limpa e seca. Aplique o produto em pouca
quantidade com uma flanela, fazendo movimentos circulares, espere alguns
minutos. Pra obter brilho, utilize uma flanela limpa e seca. Seu uso pode ser
estendido para motos, caminhões, helicópteros, jet-skis, ou qualquer tipo de
superfícies pintadas

www.wbcomponentes.com.br

Químicos
WB 44 PLUS

WB 44 PLUS

POLIMENTO AUTOMOTIVO

POLIMENTO AUTOMOTIVO

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

A cera WB 44 PLUS foi desenvolvida à base de
polímeros de alta tecnologia e ceras que formam
sobre a pintura uma película resistente e
duradoura, que protege os veículos contra as
ações da natureza. Por ser pré-abrandada, permite
uma rápida e fácil aplicação, podendo ser usada
tanto no sol, como na sombra. Apresenta
excelentes resultados em lanchas, jet-ski,
trailers, fogões, geladeiras, microondas e outros.
Contem P.T.F.E, que promove brilho intenso e
proteção da película.

A cera WB 44 PLUS foi desenvolvida à base de
polímeros de alta tecnologia e ceras que formam
sobre a pintura uma película resistente e duradoura, que protege os veículos contra as ações da
natureza. Por ser pré-abrandada, permite uma
rápida e fácil aplicação, podendo ser usada tanto
no sol, como na sombra. Apresenta excelentes
resultados em lanchas, jet-ski, trailers, fogões,
geladeiras, microondas e outros. Contem P.T.F.E,
que promove brilho intenso e proteção da película.

MODO DE USAR
200g 9470 0082.028.000

A área a ser aplicada deve estar limpa e seca.

CERA LÍQUIDA
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
A Cera Líquida AutoShine é um produto a base de resinas
especiais desenvolvido para proteger, renovar e restaurar a
cor original do seu veículo. O produto foi formulado especialmente para carros novos, cristalizados e de exposição, pois
não contém nenhum tipo de solvente e abrasivo.

MODO DE USAR
AGITE BEM ANTES DE USAR. Após lavar o veículo enxágue
bem e seque-o. Verifique se o veículo está na sombra e com
a superfície fria. Pulverize o produto em pouca quantidade
uniformemente e espalhe com um pano limpo de algodão ou
microfibra parte a parte. Com outro pano remova antes de
secar e ao mesmo tempo estará deixando uma película de
resina protetora e com um alto brilho, com aparência que o
veículo esta sempre encerado.

500ml 32691 0082.453.000

CERA AUTOSHINE
CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO
A cera limpadora AUTOSHINE foi
desenvolvida
com polímeros de alta
tecnologia e ceras que protegem das ações
solares e do tempo. Por ser pré-abrandada
facilita tanto sua aplicação como sua
retirada. Pode ser usada no sol ou na
sombra não importando o tipo de pintura.
Seu uso pode ser estendido para o uso
doméstico (geladeira, fogão, etc).

MODO DE USAR
150g 37074 0082.028.001

AUTOSHINE - MASSA P/ POLIR
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
A massa para polir foi desenvolvida para reavivar pinturas manchadas e
oxidadas pela ação dos raios solares, eliminando arranhões e imperfeições.
Recomendada para pinturas metálicas,
acrílicas, cromados e metais em geral.
Pode ser usada em barcos, jet-ski, motos,
qualquer tipo de superfície
caminhões ou qualque
pintada.
MODO DE USAR
Aplique a massa em pequenas porções sobre a
superfície a polir, friccionando com estopa ou
usando a politriz até obter o resultado
desejado. Lustre com um pano limpo e seco ou
500g 9474 0082.032.000 estopa limpa.

WB 82 - CERA P/ PLÁSTICO
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
A cera WB 82 para plástico foi desenvolvida para impermeabilizar, hidradar,
revitalizar e tratar as partes aplicadas bem como painel, para-choques, banco
em couro e outras partes, tanto internas quanto externas. O produto combate
e atua contra o ressecamento, produtos abrasivos, resíduos de cera,
solventes, silicone e outros produtos
destrutivos. Produto de uso exclusivo em
automóveis e motos, podendo ser usada em
plásticos, couro, curvim, PVC e outros.
MODO DE USAR

MODO DE USAR
3,6Kg 9617 0082.184.000

Aplique a cera em pouca quantidade com flanela
de algodão fazendo movimentos circulares e
uniformes em áreas pequenas. Espere secar por
alguns minutos. Retire a cera com uma flanela.

A área a ser aplicada deve estar limpa e seca.

85g

9593

www.wbcomponentes.com.br

Limpe a superfície a ser aplicada. A aplicação
deve ser em movimentos circulares. É
necessário remover todo o excesso, use uma
0082.159.000 flanela limpa e seca.
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Químicos
WB 64

HIDRATANTE DE COURO
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O produto WB 64 pode ser utilizado em automóveis e
todo tipo de superfície de couro (bolsas, carteiras, estofados, calçados, forrações, dentre outras aplicações).

MODO DE USAR
A superfície a ser aplicada deverá estar limpa e seca.
Limpe-a com detergente neutro. Aplique uma pequena
quantidade sobre uma espuma e esfregue suavemente a
superfície de couro. Aguarde secar por alguns minutos
e passe novamente em pano/flanela limpa para dar
brilho. Repita a aplicação sempre que for observado que
o couro está ressecado. A cada aplicação
140g 19850 0082.303.000 os resultados acumulam melhorias.

HIDRATANTE P/ COURO
LIMPA PROTEGE HIDRATA

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O hidratante para couros Centrasul, limpa, hidrata, protege
e renova os bancos de seu veículo, preservando por mais
tempo o aspecto natural do couro, deixa os bancos de seu
veículo protegidos, deixando um suave e agradavél
perfume.

MODO DE USAR
Agite bem antes de usar. Direcionar o jato para área a ser limpa
e esfregar com flanela ou pano macio e limpo.

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O Limpa Couro AutoShine foi desenvolvido para hidratar e
limpar o tecido derivado de animais, que com a ação do
tempo, perdem a cor original, elasticidade e a resistência,
resgatando-os com o mínimo de esforço e principalmente o
cheiro característico de couro novo. Utilize em seu carro,
carteiras, sofás, roupas e onde haja necessidade de
proteção, brilho e hidratação do couro.

MODO DE USAR
A área a ser aplicada deve estar seca. AGITE BEM ANTES
DE USAR. Aplique-o diretamente sobre a área, passe um
pano ou flanela, para retirar o excesso. Deixe secar por
alguns minutos e com uma flanela limpa passe novamente
sobre a área para dar brilho. Pronto, seu estofado estará
protegido e hidratado e com cheiro de couro original.

200g 32696 0082.454.000

SILICONE GEL AUTOSHINE
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O Silicone Gel da AutoShine é um excelente revitalizador de
plásticos e borrachas desenvolvido com a mais alta tecnologia para limpar, dar brilho e proteger as partes emborrachadas, para-choques, frisos, pneus etc.

MODO DE USAR
Recomenda-se efetuar a limpeza da área de aplicação,
removendo o pó e a sujeira. Em seguida, aplique o Silicone
Gel AutoShine com uma esponja limpa e seca. Se necessário
remova o excesso com um pano limpo e seco. IMPORTANTE:
A aplicação não é recomendada em tapetes e volantes, pois
pode deixá-los escorregadios.

200g 32697 0082.455.000

400ml 36347 0082.634.000

LIMPA ESTOFADO E PLÁSTICO
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
O limpa estofado e Plástico Autoshine é um detergente
neutro com suave fragrância, com alto poder de penetração
e secagem rápida. Indicado somente para limpeza, sendo que
em determinadas manchas preexistentes o resultado pode
não ser tão eficaz. Indicado para estofamentos, tapetes,
carpetes, forrções e as partes plásticas. Pode se estender
para uso doméstico em sofás, carpetes e móveis de tecido.

MODO DE USAR
O produto já é de pronto uso. Aplicar com o pulverizador a
uma distância de aproximadamente 15cm, para não deixar a
superfície a ser limpa muito molhada. Deixe reagir o produto
por alguns minutos. Se for estofado, passar apenas um pano
seco e limpo e deixar secar por completo. Se a superfície for
tapete, carpete ou forração, com uma escova macia
esfregue sem muita força e em seguida passe
500ml 27455 0082.400.000 um pano limpo e seco deixando secar.
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LIMPA COURO AUTOSHINE

LIMPA RODAS E MOTOR
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Usado para limpar com grande eficiência rodas e motores
de carros, motos, ônibus, caminhões, lanchas, jet ski entre
outras aplicações. Remove fuligens de pastilha de freio que
é grande causadora de sujeira nas rodas, nos motores
remove graxa e gordura, pode também lavar caixa de roda e
chassis.

MODO DE USAR
Aplicar o Limpa Rodas e Motor nas partes a serem limpas
usando o produto em abundância para ter um resultado
excelente. Para uso no motor e nas partes mais suja do carro
deverá esfregar o produto, para ter um resultado melhor ou
usar máquina de pressão. Evitar lavar motores com água em
abundância, deverá ter cuidado com as partes elétricas e
distribuição do motor.

500ml 36348 0082.635.000
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Químicos
TEC WASH

KIT LIMPEZA
AUTOMOTIVA

LAVA AUTOS COM CERA

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO
O KIT LIMPEZA AUTOMOTIVA é
composto de 1 LAVA AUTO que na
lavagem limpa, protege e da brilho a
pintura, 01 LIMPA PNEUS que protege,
conserva e da brilho aos pneus e artigos
de borracha do veículo e 1 SILICONE
líquido que renova o brilho do painel,
pára-choques e frisos do veículo.
MODO DE USAR

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO
Possui formulação concentrada, neutro e muito prático de usar.
Em uma só operação lava e dá brilho na pintura, removendo com
facilidade toda sujeira, fuligem e resíduos oleosos. Rende mais,
não mancha e deixa uma película que proteje a superfície por
muito mais tempo contra o sol, chuva e maresia. Indicado para
todos os tipos de pinturas automotivas.

MODO DE USAR
Faça uma diluição em balde, 50ml (1/4 de um copo americano) do
produto para dois litros de água. Enxágue bem o carro para
remover o excesso de sujeira. Com auxilio de um pano limpo ou
esponja, aplique a solução preparada sobre o carro. Em seguida
enxágue rapidamente e seque bem para realçar o brilho. Não
aplicar sobre superfícies aquecidas. De preferência utilizar o
produto a sombra.

500ml 37784 0082.006.000

M500 - DETERGENTE GEL

9487 0082.056.000

SHAMPOO AUTOMOTIVO
CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O Detergente M500 é um detergente que
foi desenvolvido para promover a limpeza
de veículos, motocicletas, bicicletas,
etc... Sem prejudicar as partes pintadas
e emborrachadas. Possui alto poder
espumante, proporcionando um brilho
inigualável.

É um shampoo com potencial de hidrogênio
neutro, que não agride pinturas, veículos ou
superfícies pintadas. Composto equilibrado
de tensoativos aniônicos, não iônicos e
matérias primas especiais, tornam este
produto capaz contra gorduras e fuligens,
reduz o custo de lavagem de veículos.
Produto viscoso, concentrado, que permite
ótimas diluições. Produto biodegrádavel.

MODO DE USAR
20L 29221 0082.403.000

500ml 26998 0082.372.000

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES POR FLOTAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

O Pneu Pretinho Líquido foi desenvolvido visando dar
mais brilho, proteção, limpeza, conservação, aumentando a vida útil do pneu evitando ressecamento.

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO
Limpeza instantânea de toda superfície
encardida por óleos, gorduras, batons,
graxas, fuligens, ceras, resíduos orgânicos,
sangue, etc. Indicações: banco de tecido,
couro, carpetes, tetos, revestimentos,
plásticos, PVC, acrílicos, e superfícies em
geral.

MODO DE USAR
Agite antes de usar. Lave bem os pneus e
mantenha-os bem secos. Em seguida, aplique o pneu
pretinho, com uso de uma esponja e espalhe
uniformemente sobre o pneu. Se necessário repita a
operação.

MODO DE USAR

5L

30027

0082.408.000

Lavar com água a pinturas do veículo, diluir o
produto em baldes, espalhar o produto e esfregar
com pano, bucha ou esponja, jogar água em
abundância.

PNEU PRETINHO

WB 110 - CLEANUP UNIVERSAL

Para limpeza pesada utilizar a diluição 1:1,
limpeza de bancos e tetos do veículo utilizar 1:3,
para vidros e limpeza intermediária 1:5 e para
limpeza leve como painéis, vinil e parte interna do
veículo 1:10.

Siga as instruções no rótulo de cada produto
para maior rendimento e resultado na aplicação
do produtos.

500ml 21660 0082.314.000
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Químicos
GALÃO DE EMERGÊNCIA

IMPLASTEC - ISOPROPANOL
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

CARACTERISTICAS/
APLICAÇÃO

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Galão de emergência para transporte de combustível.

Limpador de Uso Geral. Para limpeza em eletrônica
como placas de circuito, mecanismo eletroeletrônicos, etc. Secagem rápida. Não deixa
resíduos.
MODO DE USAR

MODO DE USAR

Encha o galão através da
abertura superior.
3,6L 6339 0561.001.000

1L

Certifique-se de que o equipamento esteja
desligado. Produto altamente inflamável. Aplicar o
produto diretamente nas superfícies a serem
limpas, utilizando um pincel ou escova. Não use em
superfícies sensíveis ao álcool.

31563 0082.418.000

QUEROSENE
CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

Limpeza de máquinas, peças e uso geral.
PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Volátil. Manter a embalagem
fechada, fora do alcance de crianças, animais e
longe de chamas e fontes de calor. Armazenar em
local coberto, seco, fresco e ventilado. Não
reaproveitar ou incinerar a embalagem. Manter o
ambiente arejado durante a aplicação, usar
máscara protetora, óculos de segurança e luvas.
ISENTO DE BENZENO E PRODUTOS CLORADOS.
900ml 31564 0082.421.000

64

www.wbcomponentes.com.br

Químicos
Marcador Industrial

BRANCO

AMARELO

AZUL

VERMELHO

PONTA 2MM

9633

0082.200.000

9634

0082.201.000

9635

0082.202.000

9636

0082.203.000

PONTA 3MM

9637

0082.204.000

9638

0082.205.000

9639

0082.206.000

9640

0082.207.000

CARACTERISTICAS/APLICAÇÃO

MODO DE USAR

O produto MARCADOR INDUSTRIAL TRAÇO FORTE pode ser utilizado
para identificar, numerar e codificar superfícies como parafusos
calibrados, carcaças de motores elétricos, caixa de câmbio em máquinas, bombas hidráulicas, matérias-primas, pedras, mármores e peças
metálicas em geral. Utilizado também como lacre. Não escorre, não
descasca, resistindo as intempéries e ação do tempo, água, fricção,
óleos e impactos.

Mantenha o marcador com a ponta sobre a superfície na posição
vertical (90º). Pressione levemente e escreva. Após a aplicação, limpe
sempre a ponta da bisnaga.
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