


DETERGENTE NEUTRO
DESENGORDURANTE 5 LITROS  é pra limpeza mais pesada como coifas, fogões,

fornos. Usa-se bastante para limpeza de box de
banheiro, desengraxar pisos frios, como lajotas
e azulejos. 

LIMPA VIDROS 5 LITROS

MULTIUSO CAPIM LIMÃO 5L

Emb:
6 un.

LAVA ROUPAS BABY 500ML

Cód:
15752

Emb:
6 un.

Bebês e crianças pequenas possuem a pele mais sensível
por natureza. Jimo Lava-Roupas Baby foi especialmente
desenvolvido para lavar as roupinhas de bebês. Possui uma
fórmula dermatologicamente testada e hipoalergênica,
sendo também menos agressiva para as fibras do tecido.
Sua fragrância suave proporciona à roupinha a sensação de
aconchego que todo bebê merece ter.

AMACIANTE BABY 500ML
Bebês e crianças pequenas possuem a pele mais sensívelpor natureza. 
-Possui uma fórmula dermatologicamente testada e hipoalergênica.

AMACIANTE ROUPA BLUE 5L

CLORO LIQUÍDO
Pureza de 5% a 6% .

DESINFETANTE 5 LITROS
Germicida e bactericida se usado puro 

ÁGUA SANITÁRIA 

DESINFETANTE BACTERICIDA
5 LITROS
Limpa, e deixa um agradável cheirinho por muito mais tempo.
Assim você fica sabendo quando é necessário repor o produto. Ele
pode ser usado em todos os cômodos e em diversas superfícies
como: vaso sanitário, ralo, pia, tanque, azulejos e pias.

Cód:
9071

Emb:
Un.

SABONETE LIQUÍDO 5 LITROS 

O Detergente Neutro Desengordurante RCD
Ambientare é formulado especialmente para
remover as gorduras mais difíceis de louças,
talheres, panelas, coifas, box de banheiros. Pode
também ser usado na limpeza de carpetes e
lavagem de carros. MODO DE USO Aplicar uma
pequena quantidade do produto em uma esponja
e esfregar na superfície a ser limpa. 

DESENGRAXANTE 5 LITROS

Cód:
15753

Cód:
9359

Emb:
Un.

Cód:
9356  2l
9357  5l

Emb:
Un.
Un.

Cód:
3278 1l
1234 5l

Emb:
6 un.
Un.

Cód:
9371

Emb:
Un.

Cód:
9362 EUCALIPTO
9364 FLORAL
9365 PINHO

Emb:
Un.
Un.
Un.

Cód:
10015  ERVA DOCE
9372    HERBAL

Emb:
Un.
Un.

Cód:
9369

Emb:
Un.

Cód:
9360

Emb:
Un.

Cód:
9370

Emb:
Un.
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SOLUÇÃO LIMPA OBRA 
 900ML

SODA 500GR

Cód:
10060

Emb:
12 un.
Un.

SOLUÇÃO LIMPA OBRA 
Características: poderoso removedor de argamassa,
respingos sobre pisos, paredes, gesso, revestimentos
ceramicos diversos.
Ideal para limpeza de limos e manchas esbranquiçadas
causadas pela eflorescencia de sais minerais calcarios. 

Aplicação: limpeza em geral de pisos, ceramicas, sanitários,
fachadas, ladrilhos. 

Composição: ácido cloridrico diluido.

SODA 1KG  
Ideal para limpeza pesada de superfícies com resíduos de difícil
remoção, bem como desentupimentos diversos

Cód:
3651  1L
3652  5L

Emb:
12 un.

Cód:
5158

Emb:
12 un.

Emb:
12 un.

Cód:
9574

Utilizada para desentupir ralos, pias etc. Não é usada para sabão.

Emb:
9 un.
9 un.

SODA RODO 99
Soda em escama 65%

Cód:
3306 500G
3305 1KG

Emb:
9 un.

SODA EXTRA P/SABÃO  1KG 
Soda cáustica, totalmente pura, especial para
fabricação de sabões, sabonetes e limpezas de
difíceis remoções.
Extra forte.

Cód:
945

Emb:
12 un.

DESENTUPIDOR LÍQUIDO 1L
Desentupidor líquido de alta
concentração, indicado para
desentupimentos de pias canos, caixas
de gorduras, etc.

Cód:
13800

Emb:
12 un.
  6 un.

DESENTUPIDOR GRANULADO 
PIAS/RALOS

Cód:
5936   300G
5948   1LT

SAPONÁCEO CREMOSO
TRADICIONAL 400G 
Limpa e dá brilho sem riscar. Use em
superfícies esmaltadas, cromadas,
porcelanas, louças sanitárias, cerâmicas
e metais.

Cód:
8947

Emb:
12 un.

LIMPA VIDROS 500ML
O Limpa Vidros TecBrilho possui fórmula
concentrada, balanceada e de secagem
rápida.Com uma excelente ação
desengordurante, limpa e promove um brilho
mais duradouro. Aplicação fácil que rende
mais.

Cód:
5023

Emb:
12 un.

LIMPA VIDROS AEROSOL 400ML 

 Remove a sujeira de diversas superfícies,
tais como vitrines, janelas, espelhos, para-
brisas, acrílicos, cristais. É prático porque
a espuma adere na superfície, e não
escorre, o que facilita a sua remoção,
deixando a superfície limpa e brilhante.
Dispensa o enxágue e não ocasiona
manchas. 

Cód:
4531

Emb:
12 un.

CONSERVAÇÃO, DETETIZAÇÃO E LIMPEZA

Tudo para sua construção

SOLUÇÃO LIMPA OBRA  5L
Tudo para sua construção

Aplicação: limpeza em geral de pisos, ceramicas, sanitários,
fachadas, ladrilhos. 

Composição: ácido cloridrico diluido.

Cód:
10059

Emb:
Un.
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JIMO MULTI SUPERFÍCIES
AEROSSOL 400ML

PURO AR 360ML/250G

LIMPA FORNO SUPER
AEROSOL 300ML/200G
O Limpa Forno DomLine foi elaborado
com produtos de alta qualidade e
desenvolvido especialmente para
limpar a gordura incrustada,
dissolvendo-a e dando brilho, sem a
necessidade de raspagem.

Cód:
10212

Emb:
6 un.

LIMPA INOX 300ML/180G 

O Brilho Inox Domline foi desenvolvido para o uso
diário na limpeza de superfícies e utensílios de inox,
alumínio, plásticos e peças esmaltadas. Com uma
única operação, limpa, dá brilho e protege a superfície
através de uma película protetora que evita a oxidação
e facilita a limpeza e a manutenção com alto
rendimento. Pode ser aplicado em elevadores,
geladeiras, fogões, bandejas, churrasqueiras,
puxadores, barras de apoio, grades, corrimões, mesas,
entre outros.

Cód:
10216

Emb:
6 un.

Emb:
12 un.

LIMPA CONTATO 306ML/200G  

Cód:
10218

 *Foi desenvolvido especialmente para ser utilizado
como limpador e restaurador da continuidade
elétrica em circuitos eletro-eletrônicos sem a
necessidade de desmontagem do equipamento. 
Utilizar sempre com o equipamento desligado. 
Possui excelente poder de limpeza e umectação
sendo ideal para a limpeza de aparelhos que
estejam com resíduos de graxa, poeira e outros
resíduos que impeçam a continuidade elétrica. 

Emb:
12 un.

Cód:
15751

É só aplicar, enxugar e pronto. Podendo ser utilizado
nas mais variadas superfícies de todos os ambientes
da sua casa, como cromados, acrílicos, azulejos,
boxes de banheiro, eletrodomésticos, louças e
metais de banheiro, madeiras laminadas ou seladas,
cerâmicas, vidros, metais, inox, espelhos, plásticos,
eletrônicos, granitos e mármores selados. Remove,
dentre outras sujidades, poeiras, marcas de dedos,
marcas de lápis, gorduras, graxas, maresia.

Emb:
6 un.

Cód:
9857     CRAVO E CANELA
10206   ERVA-DOCE
9855     LAVANDA
10203   MAÇÃ E CANELA

Características: 
*Aerosol 
*Odorizador de Ambientes
VALIDADE 24 MESES

ÁLCOOL ETILICO 70 INPM 1 LITRO

Emb:
12 un.

Cód:
9444

Validade: 24 meses depois da data de fabricação

Características: álcool etílico isento de água (anidro),
produzido a partir do o álcool etílico extraído por
fermentação da cana-de-açúcar, que após o
processo de destilação, passa por um processo para
retirada dos 4% de água. É utilizado onde se
necessita um álcool isento de água, tem rápida
evaporação. Álcool de uso industrial, não
recomendado para uso doméstico (limpeza) e NÃO
pode ser utilizado para alimentos, cosméticos e
medicamentos. 

ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 INPM
1 LITRO

Emb:
12 un.

Cód:
10741

Validade: 36 meses após a data de fabricação

Características: álcool etílico extraído por
fermentação da cana-de-açúcar, que no processo de
destilação fica com 96% álcool etílico e 4% água. O
álcool etílico é largamente empregado como veículo
para misturas e também como um solvente
preservativo. 

ÁLCOOL GEL 70 INPM
480G/500ML 

Emb:
12 un.

Cód:
8097

VALIDADE: 24 meses após a data de fabricação.
Aplicações: Utilizado como desinfetante de uso geral
para superfícies, espessante, neutralizante e
desnaturante

Dimensões do frasco: 71,3mmX245mm

JIMO SECANTE
ABRILHANTADOR 100ML 

Emb:
24 un.

Cód:
10201

*É o complemento utilizado para lavagem e enxágue
de louças em máquinas automáticas, evitando
manchas na secagem e conferindo brilho às louças.

JIMO LAVA LOUCA P/MÁQUINA
C/25 PASTILHAS 500G

Emb:
25 un.

Cód:
10200

 *Pastilha para máquina

JIMO LIMPCAR 450ML

Emb:
Un.

Cód:
10375

Detergente concentrado para limpeza de veículos 

LAVA AUTO

Emb:
12 un.
12 un.

Cód:
5019 500ML
5021 500ML COM CERA

Possui formulação concentrada e neutra,
sendo muito prático de usar. Em apenas uma
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 protege a
superfície por muito mais tempo contra o sol,
chuva e maresia.

Indicação:
Limpeza e encerramento de veículos. Indicado
para todos os tipos de pinturas automotivas.

CONSERVAÇÃO, DETETIZAÇÃO E LIMPEZA

99www.bonasoldi.com.br



RENOVADOR DE COURO 200G 

DESODORIZADOR CAPACETE
NEUTRO SPRAY 200ML

LIMPADOR AR CONDICIONADO
300ML 

CERA LIMPADORA 200GR 

ESPUMA LIMPADORA300ML/290G 
Indicação:
Limpeza de estofados em geral,
carpetes, tecidos, fibras, plásticos, vinis
e couro sintético, podendo ser usada
na limpeza automotiva e residencial.

Função:
Remove sujeiras difíceis e manchas
através da ação penetrante de sua
espuma cremosa. Excelente para
limpeza a seco, com agradável aroma.

Cód:
5018

Emb:
12 un.

LIMPA PNEUS/RENOVADOR
500ML 
Indicado para o embelezamento de pneus,
promovendo brilho através de uma fina película que
protege e conserva os pneus com a aparência de
novos. Possui formulação em gel, mais concentrada,
duradoura e com maior rendimento, que não escorre
e seca rápido, tudo isso em uma aplicação fácil e com
resultado imediato.
Indicação:
Renovação e conservação de pneus e partes
emborrachadas.
Função:
Limpa e dá brilho a pneus e demais partes
emborrachadas do veículo, como frisos, vedações e
mangueiras.

Cód:
5022

Emb:
12 un.

Emb:
12 un.

MULTILIMPADOR 500ML 

Cód:
5025

Indicação:
Limpeza de metais, rodas, alumínio, motores e
superfícies impregnadas de óleo, graxas e gorduras.

Função:
Limpa e desengraxa profundamente superfícies
metálicas e plásticas, renovando o brilho. Não deve
ser aplicado em superfícies pintadas.

Emb:
12 un.

Cód:
5027

Indicação:
Limpeza, hidratação e proteção de superfícies e
peças revestidas de couro.

Função:
Limpa profundamente sem danificar, ao mesmo
tempo que hidrata e protege o couro, mantendo sua
qualidade

Emb:
12 un.

Cód:
7502

Características:
Indicada para limpeza e para dar brilho em pinturas
e repinturas automotivas novas e antigas,
protegendo contra o intemperismo. 
- Pode ser também utilizada em: eletrodomésticos,
lanchas de fiberglass, trailers.

CERA LIMPADORA 200G 

Emb:
12 un.

Cód:
5015

Indicação: 
Todos os tipos de veículos com pintura sólida,
metálica e perolizada.
Função:
Limpa, protege e dá brilho sem manchar borrachas e
partes plásticas.

Emb:
12 un.

Cód:
14874

O desodorizador S104 foi
desenvolvido para retirar o mal
cheiro do interior dos capacete,
luvas, jaquetas e botas,
eliminando ácaros, fungos e
bactérias deixando livre de
agentes contaminantes e com
suave cheiro de limpeza

Emb:
12 un.

Cód:
19870

Caracteristicas:
- Combate de forma eficaz
germes, bactérias e fungos.
- Efetivo com odores
desagradáveis, proporcionando
uma fragrância perfumada.
- Previne reações alérgicas que
podem ser desencadeadas por
bactérias e outros
microrganismos.
- É efetivo com os odores
desagradáveis.
*Validade: 36 meses

 

SILICONE GEL 190G 

Emb:
24 un.

Cód:
5029

Indicação:
Limpeza, proteção e renovação do brilho de painéis,
para-choques, assentos de vinil, couro, capas de
portas, plásticos e borrachas em geral.

Função:
Limpa, dá brilho e protege superfícies diversas sem
engordurar e escorrer, deixando um agradável
aroma.

SILICONE SPRAY FINALIZADOR
300ML /180G

Emb:
12 un.

Cód:
3008

Indicação:
Superfícies plásticas, de vinil e de
borracha.  COM AROMA SUAVE DE
ERVAS.

Função:
Dá brilho e proporciona proteção
com economia e facilidade de uso.

JIMO SILICONE LIQUIDO 250ML 

Emb:
12 un.

Cód:
1729

Limpa, protege, lubrifica e dá brilho,
destacando a cor de borrachas,
plásticos, vinis, madeiras e outras
superfícies. 

JIMO SILICONE GEL 200G

Emb:
12 un.
12 un.
12 un.

Cód:
9697  CHEIRO DE CARRO NOVO
4529  LAVANDA
4530  NEUTRO

é um produto a base de silicone em
meio aquoso, especialmente
formulado para proteger, conservar
e dar brilho aos materiais,
destacando e renovando a cor de
borrachas, plásticos, vinis, madeiras
e outras superfícies. 
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JIMO ANTIUMIDADE C/ SUPORTE
PLÁSTICO INODORO

JIMO ANTIUMIDADE CABIDE
BOLSA PLÁSTICA + REFIL 250G
INODORO

DESENGRAXANTE REFIL DESENGRAXANTE 
USO GERAL 500G 

JIMO DESENGRAXANTE 
AEROSSOL 400ML 
Características: remove graxa, sujeira,
fuligem e óleo das superfícies de
motores, motos, bicicletas, correntes,
barcos, pisos de garagens e oficinas,
macacões, aros de magnésio ou de aço,
etc. Contém agentes ativos que
proporcionam uma limpeza profunda.
Penetra em lugares de difícil acesso,
removendo e dissolvendo depósitos de
sujeira.

Cód:
9241

Emb:
12 un.

DESENGRAXANTE SPRAY 

O H-7 Desengraxante é um produto 100%
biodegradável, a base de água, livre de ácidos ou
solventes. Com isso é o produto ideal para usar na
indústria, oficina, restaurante e também em casa.
Basta borrifar o H-7 Desengraxante sobre a sujeira e
esfregar com uma escova ou vassoura. Remover com
água ou apenas um pano. 

Cód:
15730   500ML
15732   1LITRO

Emb:
6 un.
6 un.

Emb:
12 un.

Cód:
14880

Especialmente desenvolvido para
dissolver facilmente graxas e sujeiras,
facilitando a remoção, esteja ela em
quadros ou em sistemas de
transmissão de motos e bikes.  
Locais de uso: Motores, motos,
bicicletas, correntes, barcos, pisos de
garagem e oficinas, macacões, entre
outros.

Emb:
6 un.
6 un.

Cód:
15729   500ML
15731   1 LITRO

Pode ser usado em:    Máquinas, Peças,
Motores, Engrenagens, Aviões, Barcos,
Motos, Correntes, Pisos cimentícios ou
cerâmicos, Calçadas,    Pedras, Pisos de
porcelanato ou laminados, Cerâmicas,
Rejuntes,  Azulejos, Inox,  Alumínio,
Fogões, Fornos, Coifas, Grelhas, Panelas,
Balcões,   Armários impregnados com
gordura, Calçados, Carpetes, Roupas,
Toalhas,  Tapetes, Ferramentas, Caixas
de gordura, Equipamentos em geral,  Box
de banheiro, Bikes, Churrasqueiras,
Portões, Cadeiras de praia, Piscinas, 
 Piche de asfalto da lataria.

Emb:
12 un.

Cód:
10664

Características: 
É um produto natural e biodegradável que não
contém solventes de petróleo. Em sua fórmula é
utilizado um solvente extraído da laranja. Este
desengraxante tem cheiro cítrico fresco e não
contém fragrância artificial.

JIMO ANTIUMIDADE COMPACT
REFIL 200G INODORO

Emb:
12 un.

Cód:
9700

Emb:
6 un.

Cód:
9699

Características:
 *Evita mofo e seus odores
*Absorve o excesso de umidade
do ambiente 
*Bolsa plástica
*Inodoro
VALIDADE INDETERMINADA

Emb:
6 un.
6 un.

Cód:
12284   200G
9698     450G

Caracteristicas:
- Combate de forma eficaz
germes, bactérias e fungos.
- Efetivo com odores
desagradáveis, proporcionando
uma fragrância perfumada.
- Previne reações alérgicas que
podem ser desencadeadas por
bactérias e outros
microrganismos.
- É efetivo com os odores
desagradáveis.
*Validade: 36 meses

 

JIMO ANTI-INSET KIT 
60 NOITES C/APARELHO 

Emb:
8 un.

Cód:
15749

Características: 
*Evita mofo e seus odores 
*Absorve excessos de umidade do ambiente
*Inodoro

JIMO ANTI-INSET REFIL 
LíQUIDO 60 NOITES

Emb:
24 un.

Cód:
15780

Características
Repelente de ação prolongada com
60 noites de uso, para uso com
aparelho elétrico contra mosquitos
e pernilongos.
É também eficaz contra o mosquito
da Dengue.

JIMO REPELENTE ESPIRAL 
C/10 UNIDADES

Emb:
12 un.

Cód:
4532

Características: Utilizado para
ambientes abertos e fechados com
ação extra forte, contra mosquitos e
pernilongos.

Aplicações: Ambientes abertos e
fechados, contra mosquitos e
pernilongos, é também eficaz contra
o mosquito da Dengue.

JIMO ANTI-INSET REFIL PASTILHA 

Emb:
20 un.

Cód:
4533

Características: unidades de refil
pastilha repelente de ação
prolongada contra mosquitos e
pernilongos, para uso com aparelho
elétrico. 

Aplicações: eficaz contra Mosquitos
e pernilongo, e contra o mosquito
da dengue. 

REMOVEDOR DESENGRAXANTE
S111 200ML

O JIMO ANTI-INSET ELÉTRICO KIT 60
NOITES foi desenvolvido para uso tanto
com o refil líquido, quanto com o refil
pastilha, devendo ser utilizado com
apenas um tipo de refil de cada vez.
Para substituição do refil líquido, após
as 60 noites de uso, basta desrosquear
o frasco e substituir por um novo refil;
quando o aparelho for usado com o
refil pastilha, a substituição deverá ser
feita após as 12h de uso. 
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Emb:
12 un.                                                                                            

JIMO OPEN AIR 300ML JIMO ANTI-INSET AEROSSOL
JATO SECO 300ML

JIMO ANTITRAÇA CARTELA JIMO INSETICIDA PÓ 100G

JIMO GÁS FUMIGANTE 35G 

Características: é eficaz contra baratas,
aranhas, pulgas, moscas, mosquitos,
traças, formigas, e demais insetos
caseiros. É indicado na desintetização
de residências e outros ambientes
fechados. 

Cód:
2728

Emb:
18 un.

JIMO DEDETIZADOR ATIVO
P/AGUA 10G

Características: é um inseticida que gera
uma névoa fumigadora, capaz de
penetrar profundamente nos
esconderijos mais difíceis, como
rachaduras, frestas e atrás de móveis,
matando os insetos e não deixando
resíduos no ambiente.

Aplicações: uso domiciliar, contra baratas,
aranhas, moscas, mosquitos, formigas,
pulgas, traças e besouros.

Cód:
15786

Emb:
6 un.

Emb:
12 un.

Cód:
7550

Aplicação: eficaz contra mosquitos,
pernilongos e contra o mosquito da
dengue.

Características: aparelho bivolt para
uso com refil pastilha, contra
mosquitos e pernilongos

Emb:
6 un.

Cód:
15784

Características: é um inseticida especialmente
desenvolvido para eliminar a traça comum
que ataca e destrói as roupas, e a traça que
ataca os livros. O princípio ativo do anti traça é
volátil à temperatura ambiente acima de 20°C
e se desprende gradualmente da cartela
atingindo as traças. 
Sua durabilidade é de até 90 dias, podendo
variar com as condições climáticas do local
(temperatura, umidade e circulação de ar).

Emb:
12 un.

Cód:
3308

Características: Utilizado no combate a pulgas,
traças, formigas e baratas.
Aplicações: áreas infestadas e cercanias.

Como usar: 
Polvilhe de 10 a 20g/m² nas áreas infestadas e
cercanias.

Validade: 730 dias 

MULTINSETICIDA 
AEROSOL 400ML 

Emb:
12 un.

Cód:
2406

Emb:
12 un.

Cód:
19959

JIMO ANTI-INSET JATO SECO é um
multi-inseticida eficaz contra
mosquitos, moscas, baratas e
formigas domésticas. Possui
eficácia comprovada no combate
às formigas fantasma (tapinoma
melanocephalum), que são
extremamente pequenas e mais
difíceis de controlar. Sua fórmula
possui moléculas de última
geração que combatem o
mosquito da dengue, zika e
chikungunya e também os
pernilongos, que são mais
resistentes e costumam atacar a
noite.

Emb:
6 un.

Cód:
10376

Caracteristicas: repelente para ambientes fácil de
usar. Especialmente desenvolvido para permitir
atividades em espaços abertos e semi-abertos
livres de moscas e mosquitos, por até 12 horas.
Sua exclusiva formulação possui um ingrediente
ativo que reage com a temperatura ambiente
(acima de 20ºC), promovendo sua liberação
gradativa por até 12 horas, podendo variar com as
condições climáticas do local (temperatura,
umidade, ventos, circulação de ar).
VALIDADE 720 DIAS
 

JIMO ANTITRAÇA 
AEROSSOL 300ML 

Emb:
12 un.

Cód:
15783

Composição: base d'água, não deixa
cheio 

Indicado para uso: 
Moscas, baratas, formigas e mosquitos,
aedes aegypti, transmissor da dengue,
zica e chikungunya, protege do
transmissor da malária (Anopheles
gambiae).

JIMO MATA BARATA
AEROSSOL 300ML

Emb:
12 un.

Cód:
15781

JIMO MATA-BARATAS é um
inseticida especificamente
desenvolvido para matar baratas,
formigas, aranhas e escorpiões,
prevenindo contra novas
infestações. Continua agindo por
até 8 semanas para baratas e
formigas. 

JIMO ÁCAROS/PULGAS
AEROSSOL 300ML 

Emb:
12 un.

Cód:
15782

Características
JIMO ÁCAROS & PULGAS é um
produto especialmente desenvolvido
para combater e controlar novas
infestações de ácaros, pulgas e
carrapatos. O uso regular de JIMO
ÁCAROS & PULGAS controla o
aumento de ácaros no ambiente, que,
invisíveis a olho nu, são um dos
maiores causadores de episódios de
asma, rinite e outras alergias. JIMO
ÁCAROS & PULGAS combate, com
eficácia, pulgas e carrapatos na fase
adulta, além de pulgas em suas
formas resistentes (ovos, larvas e
ninfas).

JIMO CUPIM AEROSOL
INCOLOR 400ML 

Cód:
3415

Características: é um inseticida
pronto para uso e com alto poder
residual, que combate os focos
localizados de cupins e brocas em
pequenas peças de madeira. Possui
alto poder de penetração, atingindo
cupins e brocas no interior da
madeira. Possui um tubo flexível,
munido de uma agulha injetora e de
um protetor antirrefluxo, que evita
respingos durante a aplicação. 

JIMO ANTI-INSET 
C/APARELHO BIVOLT 

Características
Jimo AntiTraça Aerossol é um inseticida
especialmente desenvolvido para
eliminar a  traça comum (Tineola
uterella) que ataca e destrói as roupas
e a traça de livros (Lepisma saccharina)
que ataca os livros. Tem ação
fulminante no extermínio de traças. O
Jimo AntiTraça deve ser aplicado dentro
de guarda-roupas (closet), nas
prateleiras e gavetas. O produto pode
ser também aplicado diretamente
sobre as roupas.
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FITA PEGA MOSCA
FLY TRAP DISPLAY 

FIM DA MOSCA 10WG 100G 

MULTI INSETICIDA
CIPER 40PM 40G 

JIMO CUPIM INCOLOR 

ISCA ATRATIVA MATA 
RATOS 25G 
tem efeito anticoagulante e fórmula
exclusiva, desenvolvida com cereais e
sementes oleaginosas nobres, como a
macadâmia, tornando-se altamente
atrativo aos roedores e com a
palatabilidade muito semelhante aos
alimentos comuns que atraem essas
pragas. 

Eficaz contra: Ratos, ratazanas e
camundongos.

Cód:
5846

Emb:
40 un.

RATOEIRA ADESIVA PEGA RATO 
Armadilha adesiva que não resseca, possui ação instantânea e está pronta
para o uso.
Captura ratos e camundongos através do alto poder de fixação de sua cola. 
Pode ser utilizado em qualquer tipo de ambiente. Produto sem veneno.
Modo de uso:
Abra a armadilha lentamente, coloque nos locais de passagem dos
roedores. A armadilha possui aroma
artificial de pasta de amendoim, mas se desejar torná-la mais atrativa,
coloque um pedaço de bacon ou queijo em seu centro.
Apresentação: Caixa com 20 armadilhas (35 x 25cm)

Cód:
13679

Emb:
20 un.

Emb:
24 un.

Cód:
14608

 isca gel de baixa toxicidade e sem cheiro,
desenvolvida especialmente para o controle de
formigas doceiras, muito comuns em áreas
urbanas. Com alto poder de atratividade, as
formigas levam a isca para o formigueiro,
eliminando a rainha e toda a colônia, acabando
com a infestação em até 72 horas.

JIMO CUPIM BASE ÁGUA 

Emb:
12 un.
12 un.

Cód:
12446  500ML
12447  900ML

Emb:
12 un.
12 un.
  4 un.
     Un.

Cód:
9551          500ML
2726          900ML
2674      5 LITROS
12608  18 LITROS 

Tratamento preventivo ou curativo da madeira seca sem acabamento. Eficaz
contra manchas de origem fúngica e mofos. 
- Rendimento: Para madeiras de até uma polegada, o rendimento básico por
litro do produto varia de 3 a 5 m², tratando-se de madeira bruta, e de 8 a 10
m², tratando-se de móveis, parquetes, etc, sendo uma demão suficiente
para o tratamento. 
Para madeiras de maior espessura, duas ou mais demãos são necessárias,
em todas as faces da madeira.

Emb:
 25 un.

Cód:
5408

É um inseticida domissanitário, pó
molhável, eficaz contra: pulgas,
baratas, moscas, mosquitos, inclusive
os mosquitos da dengue, da
leishmaniose e da malária, aranhas,
inclusive aranha-marrom e
escorpiões.

MATA MOSCA GRANULADA 25GR 

Emb:
12 un.

Cód:
14559

Jimo Cupim Base Água é um inseticida
eficaz contra cupins, desenvolvido para
o tratamento preventivo ou curativo da
madeira seca sem acabamento.
Sua fórmula inovadora, com tecnologia
de nanopartícula, confere alto poder de
penetração e de fixação do princípio
ativo na madeira. É incolor, pronto para
o uso, não pode ser diluido, não
inflamável e possui baixo odor.

Emb:
25 un.

Cód:
6451

Características:
Armadilha de cola para controle de insetos voadores. 

Composição:
- Contém feromônio, conferindo alta atratividade. 
- Possui elevado poder de fixação. 
- Não resseca. 
- Não contém veneno.

Modo de usar:
Segure a fita e puxe o tubo para baixo devagar, em
movimentos circulares. Pendure através da fita,
utilizando a tachinha inclusa. 
Atenção: Não exponha diretamente ao sol e/ou a
correntes de vento.

INSETICIDA "K-OTHRINE"
LIQUÍDO 30ML 

Emb:
30 un.

Cód:
1901

Características: 
- Utilizado no combate a moscas,
traças, cupins e baratas

Emb:
6 un.                                                                                              

Cód:
5431

Características:
Indicado no combate contra moscas domésticas.

Forma do produto:
Granulado.

Princípio ativo:
Thiametoxan com atrativo sexual tricozene.

MATA FORMIGA GEL 10G 

Isca granulada (Azametifós 1%).
Indicada para combate à moscas
domésticas. Instruções de uso:
depositar aprox. 2g/m² nos ambientes
infestados. Não colocar as iscas em
local com incidência de sol, chuva ou
correntes de ar. O pacote de 25g, é
suficiente para uma área de aprox.
12m². Fazer a reposição das iscas onde
houver consumo.

JIMO CUPIM MARROM ESCURO

Emb:
12 un.
  4 un.

Cód:
2727      900ML
2670   5 LITROS

Características: 
Utilizado no combate e prevenção aos
insetos que atacam e destroem

Validade: 720 dias 

JIMO RAT 

Emb:
4 un.
40 un.

Cód:
9032      25G
15785    25G 

É um raticida granulado com ação
anticoagulante, eficaz contra ratos e
camundongos. Contém amargante para
prevenir a ingestão por animais
domésticos e pessoas. 

Aplicações: Tocas e demais locais onde
os roedores vivem e transitam
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BARAPIL/BARATA 
GRANULADO 25G

REPELENTE PASTILHA 
P/POMBOS E MORCEGOS 400G 

INSETICIDA MADEPULGA 
LATA 50G

Emb:
 10 un.

FIPRONIL SPRAY 
MULTI-INSETOS 250ML 

INSETICIDA MAMBA 
FORMIGAS 10X100G 

FORMICIDA ISCA 
GRÃO VERDE 50G

BARAPIL PASTA 10G

Características:
O repelente para pombos é um
produto indicado para repelir pombos
e morcegos. Sua característica pegajosa
gera incomodo ao pousarem sobre a
área tratada. Em consequência disso,
buscam uma nova área de pouso, sem
causar nenhum dano ou sequela sobre
eles.

Cód:
5433

Emb:
12 un.

LESMICIDA MADELESMA
GRANULADO CX/1KG 
Isca Moluscicida Granulada (Metaldeído 3%). Indicado para controle de
lesmas e caramujos africanos. Atua por ingestão e contato, causando a
morte por desidratação. Indicações de uso: aplique 5g por m² , espalhando
as iscas diretamente sobre o solo, entre plantas, nas áreas infestadas pelas
lesmas e caramujos. Se necessário, reaplique após 7 dias.

CAIXA 1KG C/ 4 PACOTES DE 250GR 

Cód:
14557

Emb:
4 un.

Emb:
12 un.

Cód:
14553

Inseticida em pó (Propoxur 1%).
Indicado para controle de pulgas em
ambientes domiciliares, comerciais e
industriais. Instruções: aplique 14g de
produto por m², nas áreas infestadas.
Repita a aplicação sete dias após a
primeira aplicação.

MATA BARATAS GEL 10G

Emb:
12 un.

Cód:
15903

Emb:
ASF

Cód:
14563

Isca em pasta. Indicado para o controle de baratas de cozinha e de esgoto
em ambientes residenciais.
Composição: Propoxur 2%

Cód:
2226

Características: 
*Utilizado no combate da formiga
cortadeira 
*Granulado

FORMICIDA PASTA VERDE 10G

Emb:
ASF

Cód:
14562

Características: é uma isca de fácil aplicação, sem cheiro e de baixa
toxicidade, desenvolvida para o controle completo das baratas. A barata
morre algumas horas após seu contato com a isca, dando tempo dela
voltar para o ninho e contaminar toda a colônia.

As baratas alemãzinhas (Blatella germanica) são difíceis de controlar, pois
se reproduzem muito rápido e por que gostam de se esconder em
rachaduras e frestas. Com o mata baratas você consegue aplicar o
produto nos esconderijos, obtendo mais eficácia do que com outros tipos
de inseticidas.

Emb:
Un.

Cód:
17901

Características:
Armadilha de cola para controle de insetos voadores. 

Composição:
- Contém feromônio, conferindo alta atratividade. 
- Possui elevado poder de fixação. 
- Não resseca. 
- Não contém veneno.

Modo de usar:
Segure a fita e puxe o tubo para baixo devagar, em
movimentos circulares. Pendure através da fita,
utilizando a tachinha inclusa. 
Atenção: Não exponha diretamente ao sol e/ou a
correntes de vento.

FIPRONIL CE MULTI-
INSETOS 50ML

Emb:
12 un.

Cód:
14604

Características: eficiente inseticida
indicado no combate e controle de
aranhas-marrons, baratas,
carrapatos, cupins, formigas e pulgas.
Com ação residual de até 60 dias e
efeito dominó, não deixa cheiro*.

Emb:
12 un.                                                                                       

Cód:
14607

Características: é um eficiente inseticida
pronto para o uso e de efeito prolongado.
Indicado no combate de  pulgas, baratas, 
 formigas, moscas e pernilongos, possui efeito
dominó, controlando toda a colônia. O
inseticida também não deixa cheiro, não
mancha e nem queima a grama.

Isca em pasta (Hidrametilnona
2%). Formicida indicado para
controle de formigas doceiras.
Possui efeito de transferência
(dominó), provocando a
contaminação dos indivíduos que
não tiverem acesso a isca.
Instruções de uso: Aplicar filetes
finos da pasta ao lado das trilhas
e nos locais que apresentarem
atividade das formigas. Não cruze
o caminho das formigas com o
produto. Não interfira no
aumento da concentração de
formigas nos filetes, pois qto
maior o contato das formigas
com o produto, mais rápida a
resposta de controle. 

Emb:
60 un.

Cód:
14560

Isca Granulada (Propoxur 2%). Indicada
para controle de baratas de cozinha e
baratas de esgoto. Instruções de uso:
1g/m² em área infestada, onde há maior
atividade da baratas (próx. aos ralos,
embaixo das pias, atrás de fogões e
geladeiras etc). Não deposite as iscas
em locais recentemente tratados com
inseticidas. 

INSETICIDA MAMBA 
PULGAS 10X100G 

Emb:
10 un.

Cód:
17342

Características:
- Fipronil
- Carga
- Embalagem contendo 10 unidades
com talqueira contendo 100g cada

Modo de Aplicação:
- Aplicar diretamente da embalagem
manual. 
- Usar em locais como cantos de
paredes, frestas de oisis, olheiros e ao
redor de cupinzeiros. 
- Age por contato. 
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MALATOL 500CE 100ML 

INSETICIDA OLEO ORGÂNICO
NEEN CURSOR BRILHA 
FOLHA 100ML

ATACK IMAZAPYR 2.5 100MLGLIFOSATO 1LT (1X40 LITROS) 

Emb:
24 un.

Emb:
12 un.

DESINFETANTE 
CRUZWALDINA 500ML 

Características:
O produto é orgânico, botânico, atóxico e
biodegradável.  
É altamente eficaz no combate as pragas:
lagartas (todos os tipos), cochonilhas,
traça de tomateiro, ácaros, tripes, pulgões,
vaquinha, mosca branca, cigarrinhas,
brocas do fruto, besouros, mosca-da-fruta,
bicho mineiro, piolho, moscas,
pernilongos, etc 

Cód:
5436

CREOLINA 50ML

Princípio ativo: Óleo Carbólico + Fenol
Concentração: 31,2 g; 15,5 mL 
Desinfetante, indicado para instalações rurais
ou conforme necessidade. Não é necessário
receita. Não pode ser usado em felinos.
Desinfeta em apenas 1 aplicação.

Cód:
14865

Emb:
12 un.

Cód:
14866

Princípio ativo: Óleo Carbólico + Fenol
Concentração: 21,94 mL; 8,22 mL 
Desinfetante germicida, menos
concentrado que a creolina, porém
possui ação com 1 única aplicação, ao
contrário dos principais concorrentes
do mercado. Utilizar 30ml do produto
para cada litro de água.

Emb:
6 un.

Cód:
14605

Emb:
24 un.

Cód:
5406

Características: 
Herbicida indicado para uso em jardinagem amadora. É um herbicida
seletivo sistêmico de ação pós-emergência para controle de plantas
daninhas como as Cyperaceas (tiririca)..

Características:
Indicado para eliminar todo tipo de ervas
daninhas. 
Concentração: 1% 
Forma de aplicação:
Usar em torno de 30ml de calda por m², com
isto, cada litro de calda pode render até 30m²
de área. Para ervas daninhas de difícil
controle, fazer 2 a 3 aplicações anuais.

Emb:
24 un.

Cód:
5407

Características:
Combate a insetos e pragas em geral,
tais como: formigas, moscas, tripes,
cochonilhas, pulga, pulgões, lagartas,
vaquinhas, percevejos, ácaros,
cigarrinhas, carunchos.

CONSERVAÇÃO, DETETIZAÇÃO E LIMPEZA

+AGILIDADE

+SEGURANÇA

+COMODIDADE

COMPRE COM:

Aponte a câmera
 e acesse:

*APROVEITE PROMOÇÕES

*CONFIRA LANÇAMENTOS

*AUTONOMIA

*FACILIDADE
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Emb:
9 un.
Un.

ALGICIN CHOQUE 1LT 

ANÁLISE DE PH VERMELHO
FENOL 22ML 

CLORO GRANULADO
CINCLOR 

Análise de Cloro Ortotolidina é indicado para
medir o residual de cloro na água da piscina.
Você tem resultados precisos e confiáveis de
maneira rápida e simples. O pH ajustado
assegura uma ação eficaz dos produtos
químicos, proporciona maior conforto aos
banhistas e previne a ocorrência de corrosões
ou incrustações dos equipamentos.

ELEVADOR PH BARRILHA
LEVE 1KG 

Emb:
12 un.

ALGICIN MANUTENÇÃO 1LT 

Cód:
7552

Emb:
12 un.

 Algicida de múltipla ação, utilizado para prevenir o
aparecimento de qualquer tipo de algas.

Poderoso algicida de múltipla ação, que elimina todos os tipos de algas,
quando a piscina já está infectada.

CINFLOC 1L 

DECANTADOR SULFATO 
DE ALUMINIO 1KG 

Floculante, decantador enérgico, que recupera
a água da piscina quando já está muita suja.

TRICLOR PASTILHA P/PISCINA
190GR 

Tricloro estabilizado, de solução gradual para cloradores
flutuantes, para uso em qualquer tipo de piscina, clarificante e
algicida.

LIMPA BORDA 1L 

Detergente ideal para remoção de óleos, gorduras e poeiras,
impregnadas nas bordas de piscinas de qualquer tipo.

Cód:
12371

Emb:
12 un.

ESTOJO TESTE PH E CLORO 

Utilizado para analisar e constatar o teor de PH
presente na água. O pH ajustado assegura uma
ação eficaz dos produtos químicos, proporciona
maior conforto aos banhistas e previne a
ocorrência de corrosões ou incrustações dos
equipamentos.

SOLUÇÃO B ORTOTOLIDINA
22ML 

Cód:
7551

Cód:
7556

Emb:
12 un.

Cód:
13744  1kg
7555    10kg

Cód:
15048

Emb:
Fardo.

Cód:
7557

Emb:
20 un.

Cód:
7559

Emb:
20 un.

Cód:
3343

Emb:
12 un.

Cód:
3345

Emb:
24 un.

Cód:
3347

Emb:
24 un.

 Inorgânico, múltipla ação bactericida com alto
poder desinfetante e ação imediata 65% de
cloro ativo, concorrente é 45% de cloro ativo

 Floculante, decantador, clarificante e auxiliar de filtração.

Barrilha leve, utilizado para correção do pH,
quando encontrar-se abaixo do ideal.

Kit de análise da água. validade de 2 anos.

Para testar níveis de pH e de residual de Cloro.
Solução A -  pH = Vermelho fenol - 22ml
Solução B - Cloro = Orto-tolidina - 22ml

CONSERVAÇÃO, DETETIZAÇÃO E LIMPEZA

Emb:
60 un.

PASTILHA P/ PISCINA 200G

Cód:
19740

ProTAB AT3 apresentado na forma de tabletes
200 gramas alto teor de ativo. 
O tablete é acondicionado em flutuadores com
adição controlada.
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Emb:
20 un.

ALGICIDA CHOQUE 1 LITRO 

Cód:
19741

Tratamento de recuperação da água, com
forma que elimina algas com eficiência,
rapidez e alto rendimento. 
O tratamento de choque não mancha a parte
revestida da piscina.
Pode ser usado em qualquer tipo de piscina.

Emb:
20 un.

ALGICIDA MANUTENÇÃO 1 LITRO

Cód:
19742

Tratamento de manutenção de água, com
fórmula exclusiva que previne o surgimento
de algas com eficiência, rapidez e alto
rendimento.
Pode ser usado semanalmente.
Não mancha o revestimento da piscina.

Emb:
Un.

CLORO 3 EM 1 1KG 

Cód:
19739

- Indicado para piscinas;
- Cloro orgânico multifuncional para uma efetiva manutenção da piscina;
- Algicida, algistático, floculante, clarificante, decantador, alcalinizante e
elevador de pH, com teor ativo de cloro de 36,47%;
- ATclloro 3 em 1 é utilizado em tratamento de águas de piscinas com poder
desinfetante que elimina os microrganismos;
- Apresenta 3 funções em um só produto: desinfeta, clarifica e decanta;
- Atinge o resultado esperado com um prático tratamento;
- Reduz a mão de obra empregada nos tratamentos convencionais.

Emb:
Un.
Un.

CLORO 3 EM 1  

Cód:
19738  2,5kg
19737  10kg

- Indicado para piscinas;
- Cloro orgânico multifuncional para uma efetiva manutenção da piscina;
- Algicida, algistático, floculante, clarificante, decantador, alcalinizante e elevador
de pH, com teor ativo de cloro de 36,47%;
- ATclloro 3 em 1 é utilizado em tratamento de águas de piscinas com poder
desinfetante que elimina os microrganismos;
- Apresenta 3 funções em um só produto: desinfeta, clarifica e decanta;

Emb:
Un.

ELEVADOR DE PH BARRILHA
ATPH+ 2KG

Cód:
19746

O Atcllor AtpH+ eleva o pH da água de maneira eficiente antes do
tratamento da piscina, garantindo o parâmetro ideal e melhorando o
desempenho do cloro, além de impedir a irritação dos olhos e a corrosão
de equipamentos metálicos.
Corrige se estiver abaixo de 7.2.

Emb:
20 un.

ELEVADOR DE PH 
LÍQUIDO PH+ 1 LITRO

Cód:
19745

Fórmula líquida que eleva o nível de pH da água, e melhora o desempenho do
cloro. 
Usado no início do tratamento, garante condições ideais da qualidade da
água. Impede a irritação dos olhos. Impede a irritação dos olhos, e a corrosão
de equipamentos metálicos.

Emb:
Un.

SULFATO DE ALUMÍNIO 
ATSULF 2KG 

Cód:
19749

Desencantador de impurezas que clarifica a água da piscina.
A aplicação é prática e dissolve facilmente, as impurezas são sedimentadas,
clarificando a água. 

FLOCULANTE ATFLOC 1 LITRO

Desencantador de partículas com forma ecoômica e exclusiva que melhora
significamente o o desempenho do filtro e recupera o brilha da água. Na
decantação de partículas de sujeira presentes na água que se aglomeram em
flocos no fundo da piscina para serem aspiradosm, resultando em uma
clarificação completa.

Emb:
Un.

Cód:
19743

Emb:
20 un.

LIMPA BORDA 
AT BORDA 1 LITRO

Cód:
19744

Remove facilmente a sujeira das bordas, sem comprometer a limpeza da
água. 
Não precisa ser diluído, produz baixa espuma e tem ação detergente eficaz
com alto redimento.

Emb:
20 un.

REDUTOR DE PH 
LÍQUIDO PH- 1 LITRO

Cód:
19748

Fórmula líquida que reduz o nível de pH da
água e da alcalinidade em excesso.
Usado no início do tratamento, garante
condições ideais da qualidade da água e
elimina a turbidez.
Pode ser usado em qualquer tipo de
piscina.

CONSERVAÇÃO, DETETIZAÇÃO E LIMPEZA

CLORADOR FLUTUADOR
ALPHA 

Cód:
3341

Emb:
15 un.

Clorador injetado em PS (Poliestireno), com
tampa e cesto em PP (Polipropileno) para ser
utilizado com tabletes ou pastilhas de 200g de
Tricloro-S-Triazina-triona de baixa dissolução. 

Emb:
25 un.

MINI CLORADOR FLUTUADOR
PARA PASTILHAS 1/2

Cód:
3342

Mini Clorador ideal para o tratamento da água de
spas e piscinas de pequeno porte.
Destina-se a utilização com mini tabletes ou mini
pastilhas de 10g a 14g de cloro Tricloro-S-Triazina-
triona de baixa dissolução.
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ASPIRADOR ASA DELTA COM
ESCOVA 

Emb:
30 un.

ESCOVA RETA 32CM 

PENEIRA METÁLICA S/CABO PONTEIRA P/MANGUEIRA
ROSCA ESQUERDA 

CABO TELESCÓPICO 
ESTRIADO 3M 

Cód:
3307

Emb:
24 un.

PENEIRA PLÁSTICA CATA
FOLHA S/CABO 

Emb:
6 un.

Cabo de alumínio retrátil, com trava rápida injetada em
Polipropileno e tampão na extremidade superior. 
Modelo: Estriado
Medida: 3,0m 

Aspiração ágil e confortável, sem promover o
esforço do usuário pelo seu tamanho compacto. 
Produto exclusivo confeccionado com material
virgem de excelente qualidade e preenchido
com concreto ecológico, que evita a oxidação e
consequentemente a probabilidade de manchas
na piscina (não utilizamos ferro ou chumbo no
preenchimento do aspirador).
Aspirador injetado em termoplástico, com
escova na parte inferior.

Escova reta de 32cm injetada em PP (Polipropileno). 
Sistema clip para fixação e fácil substituição do cabo telescópico.
**item não acompanha o cabo.

Peneira plástica em Polipropileno virgem e
borracha, 
Com pá que auxilia a retirada de folhas,
sujeira e pequenos objetos do fundo da
piscina,
O sistema easy in  easy out, que elimina a
necessidade de utilizar parafusos, porcas
ou borboletas de metal. Basta inserir o cabo
no encaixe cônico e aplicar leve pressão.
Para retirar basta aplicar uma leve torção
para qualquer lado e puxar o cabo.

Peneira metálica de alta qualidade.
Pode ser utilizada em qualquer tipo de
piscina, pois não tem pontas que possam
riscar piscinas de fibra ou cortar o vinil.

ESCOVA CURVA 44CM 

ESFREGÃO PASSE LIMP 
Esfregão com pegador para limpeza da borda,
composto de fibra sintética não abrasiva para
não arranhar ou marcar a piscina.
Agarrador que evita o contato direto do
usuário com o produto químico.  
Limpa bordas de piscina, azulejos, pisos e inox.
Embalagem blister atraente e de fácil
exposição.

Cód:
3333

Emb:
32 un.

Ponteira de PVC, com rosca esquerda ou
direita.

Serve para mangueiras de polietileno e
mangueiras de EVA 

ADAPTADOR ROSCA FINA 
Adaptador da mangueira do aspirador.

MANGUEIRA PISCINA AZUL
COMUM 38MM RL C/50M 
Indicado para limpeza de piscinas;
Suporta bomba de até 2cv;
É auto-flutuante e leve;
Camada interna lisa, evitando
entupimentos;
Reforços de anéis externos contra
achatamento;
Maior durabilidade, protegida contra a
ação solar, não racha;

MANGUEIRA PISCINA AZUL E
BRANCA 25MM RL C/50M 
Indicado para limpeza de piscinas
infláveis;
Suporta bomba de até 2cv;
É auto-flutuante e leve;
Camada interna lisa, evitando
entupimentos;
Reforços de anéis externos contra
achatamento;
Maior durabilidade, protegida contra a
ação solar, não racha;

Cód:
3340

Emb:
10 un.

Cód:
3322

Cód:
3315

Cód:
3337

Emb:
15 un.

Cód:
3338

Emb:
Un.

Cód:
3311

Emb:
Un.

Cód:
3314

Emb:
Un.

Cód:
16611

Emb:
Rolo

Cód:
16612

Emb:
Rolo

Escova curva de 44cm injetada em PP
(Polipropileno). 
Piscina: fibra, vinil e alvenaria.
Sistema clip para fixação e fácil substituição do
cabo telescópico.
**item não acompanha o cabo.

CONSERVAÇÃO, DETETIZAÇÃO E LIMPEZA

Emb:
Rolo.

MANGUEIRA PISCINA PLUS
38MM RL C/50M 

Cód:
16610

Indicado para limpeza de piscinas;
Suporta bomba de até 2cv;
É auto-flutuante e leve;
Sua transparência permite o monitoramento
visual da operação de limpeza;
Camada interna lisa, evitando entupimentos;
Alta resistência, reforços de anéis externos
contra achatamento;
Maior durabilidade, protegida contra a ação
solar, não racha;
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