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Sacaneie aqui!

CONHEÇA A EMPRESA

Conheça a Indústria
Somos uma indústria especializada na fabricação de produtos de limpeza. Temos o prazer em criar soluções para cuidar de
você, da sua casa e da sua empresa. Reconhecida como sinônimo de qualidade e conﬁança ao longo dos anos, inves mos
incansavelmente em novas pesquisas, tecnologias e processos de produção conquistando assim o padrão de excelência no
que fazemos.
Administrada sob princípios familiares a AutoLimpe destaca-se pela hones dade e transparência com seus clientes, criando
assim uma relação de conﬁança ao longo do tempo.
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Através da Autorização AFE 3.05.321-6, expedida pela ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) somos autorizados a fabricar e comercializar produtos saneantes em
todo o território nacional. A Autolimpe assume uma responsabilidade importante,
respeitando a legislação sanitária, ambiental e social oferecendo assim produtos com alto
grau de eﬁciência, sustentabilidade e segurança.

Controle de Qualidade
Com instalações modernas e laboratório próprio, mantemos o total controle do processo de
fabricação dos nossos produtos de limpeza, desde a compra da matéria prima até o
monitoramento dos lotes enviados a cada cliente. Assegurando assim, o mesmo padrão de
qualidade em todos os produtos.

Atendimento Técnico
Temos um equipe comercial e técnica pronta para oferecer a melhor consultoria química,
seja na aquisição de um novo produto ou na forma correta de se u lizar. Nossos proﬁssionais
qualiﬁcados aguardandam o seu contato.

Logística Rápida
Através de frota própria e transportadores parceiros qualiﬁcados , levamos até você nossos
produtos com garan a e pontualidade aonde você es ver. Você tem a certeza que receberá
nossos produtos com a qualidade e a conﬁança que merece!

HFX EXTREME 1/200
Desincrustante ácido, de uso proﬁssional, indicado para remoção
de sujidades resíduos de minérios, cal mineral, terra, barro, lama,
encardidos ou amarelamento de super cies pintadas com nta
branca. Na remoção de fuligem na traseira de veículos, na
desoxidação de motores, para abrilhantamento das partes de
alumínio de motores em geral.

ODOR
REDUZIDO

1 LITRO DE PRODUTO
PARA ATÉ 200
LITROS DE ÁGUA

Indicação de Uso:
Resíduos de minérios, cal mineral, terra, barro, lama, encardidos ou amarelamento de
super cies pintadas com nta branca. Remoção de fuligem na traseira de veículos, na
desoxidação de motores, para abrilhantamento das partes de alumínio de motores em geral.
usado na limpeza de caminhões, ônibus, maquinas colheitadeiras, tratores agrícolas, de
terraplanagem, de asfaltamento, decapação de chapas, desincrustação de alumínios, limpeza
interna de ônibus urbanos e lavagem de baús. aplicados em postos de serviços, lava jatos,
oﬁcinas de manutenção de maquinas pesadas e empresas de transportes.

Disponível em embalagens de

Cx 4 x 5L

com tensoativo
biodegradável

DX EXTREME 1/200
De uso proﬁssional, indicado para remoção de sujidades orgânicas
como graxas, óleos e resinas. Sua formulação concentrada e
balanceada permite sua aplicação em diversos segmentos, como
lavagem de veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, peças
industriais , pisos de alto tráfego.

CASCA DE LARANJA

1 LITRO DE PRODUTO
PARA ATÉ 200
LITROS DE ÁGUA

Indicação de Uso:
Remoção de graxas, fuligens, óleos, pó de asfalto, óleo bpf, asfalto, remoção
superﬁcial de ntas para repintura, desengraxe, óleos vegetais, minerais, barro,
chorrume de lixo, etc. Indicado para lavagem de: máquinas pesadas, agrícolas,
colheitadeiras, de terraplanagem, chassis de caminhões, ônibus, e motores em
geral. Aplicados em postos de serviços, lava jatos, empresas de transporte cole vo e
cargas.
Disponível em embalagens de

Cx 4 x 5L

com tensoativo
biodegradável

SX EXTREME 1/200
Detergente automo vo, indicado para a lavagem de super cies em
geral. Sua formulação contém adi vos especiais que realçam a cor
e o brilho da pintura. Sua formula concentrada permite diversas
faixas de diluição, garan ndo assim um alto rendimento do
produtos.
EXTRATO
NATURAL

DE COCO

1 LITRO DE PRODUTO
PARA ATÉ 200
LITROS DE ÁGUA

Indicação de Uso:
Lavagem de pintura automo va, motos, ônibus, caminhões, aeronaves de pequeno
ou grande porte, equipamentos, pisos e indústrias.
Disponível em embalagens de

Cx 4 x 5L

com tensoativo
biodegradável

HFX - DETERGENTE ÁCIDO
Desincrustante ácido, de uso proﬁssional, indicado para remoção
de sujidades resíduos de minérios, cal mineral, terra, barro lama,
encardidos ou amarelamento de super cies pintadas com nta
branca. Na remoção de fuligem na traseira de veículos, na
desoxidação de motores, para abrilhantamento das partes de
alumínio de motores em geral.
VERSÕES

HFX

HFX

HFX

4000

10000

10000

2x

5x

7x

mais forte

mais forte

PREMIUM

mais forte

Indicação de Uso:
Resíduos de minérios, cal mineral, terra, barro, lama, encardidos ou amarelamento
de super cies pintadas com nta branca. Remoção de fuligem na traseira de
veículos, na desoxidação de motores, para abrilhantamento das partes de alumínio
de motores em geral. usado na limpeza de caminhões, ônibus, maquinas
colheitadeiras, tratores agrícolas, de terraplanagem, de asfaltamento, decapação
de chapas, desincrustação de alumínios, limpeza interna de ônibus urbanos e
lavagem de baús. aplicados em postos de serviços, lava jatos, oﬁcinas de
manutenção de maquinas pesadas e empresas de transportes.

Disponível em embalagens de

super
concentrado

Cx 4 x 5L| 50L | 200L

com tensoativo
biodegradável

DX - DESENGRAXANTE ALCALINO
Desengraxante de uso proﬁssional, indicado para remoção de
sujidades orgânicas como graxas, óleos e resinas. Sua formulação
concentrada e balanceada permite sua aplicação em diversos
segmentos, tais como lavagem de veículos leves e pesados, máquinas e
equipamentos, peças industriais , pisos de alto tráfego.
VERSÕES

DX

DX

4000

10000

2x

5x

mais forte

mais forte

DX

10000
PREMIUM

7x

mais forte

Indicação de Uso:
Remoção de graxas, fuligens, óleos, pó de asfalto, óleo bpf, asfalto, remoção
superﬁcial de ntas para repintura, desengraxe, óleos vegetais, minerais, barro,
chorrume de lixo, etc. Indicado para lavagem de: máquinas pesadas, agrícolas,
colheitadeiras, de terraplanagem, chassis de caminhões, ônibus, e motores em
geral. Aplicados em postos de serviços, lava jatos, empresas de transporte cole vo e
cargas.

Disponível em embalagens de

Cx 4 x 5L | 20L | 50L | 200L

super
concentrado

com tensoativo
biodegradável

COM
ADITIVOS
ESPECIAIS
QUE REALÇAM
O BRILHO
DA PINTURA

SX - SHAMPOO AUTOMOTIVO
Detergente automo vo neutro, indicado para a lavagem de
super cies em geral. Sua formulação contém adi vos especiais
que realçam a cor e o brilho da pintura. Sua formula concentrada
permite diversas faixas de diluição, garan ndo assim um alto
rendimento do produtos.
VERSÕES

SX

SX

2000

4000

10000

2x

5x

+

concentrado

mais forte

SX

mais forte

Indicação de Uso:
Lavagem de pintura automo va, motos, ônibus, caminhões, aeronaves de
pequeno ou grande porte, equipamentos, pisos e industriais.

Disponível em embalagens de

Cx 4 x 5L | 20L | 50L | 200L

super
concentrado

com tensoativo
biodegradável

SOLUÇÃO ÁCIDA CONCRETEX
NAS
MELHORES
CONCRETEIRAS
DO BRASIL!

Solução a base de ácidos inorgânicos, de uso proﬁssional, u lizado
em máquinas, equipamentos pesados, vagões especiais de
transporte e caminhões betoneiras. Indicado para remover
incrustações pesadas, a vado de ácidos minerais, de cimentos,
concretos, cal, calcários, minérios e corpos estranhos em
super cies.

MÁXIMA
EFICIÊNCIA

ELIMINA
SUJIDADES PESADAS

Indicação de Uso:
Em maquinas e equipamentos pesados, vagões especiais de transporte em minas
subterrâneas, caminhões betoneiras, decapação de chapas, desencrustação de
alumínios, pode ser aplicado em oﬁcinas de manutenção de maquinas pesadas,
empresas de transportes, concreteiras, mineradoras, metalurgia de gusa, etc. Para
remoção e desencrustração de concretos, caulim, agentes calcários em geral, cal
mineral, terra, barro lama, encardidos ou amarelamento de super cies metálicas,
na remoção de fuligem e incrustação de minas de minérios em geral, equipamentos
de bombeamento de concreto e perfuração de poços artesianos.

Disponível na embalagem de

50L

super
concentrado

com tensoativo
biodegradável

TOP TIRES - LIMPA PNEUS
AS MELHORES
CONCESSIONÁRIAS
APROVAM!

Abrilhantador de pneus gela noso, de uso proﬁssional, incolor,
indicado para renovar e proteger pneus e borrachas. Sua aplicação
deixa a super cie limpa, brilhante e com aparência de nova. Por ser
um produto incolor não mancha pisos e em super cies. Sua
formulação concentrada e gela nosa, permite um alto rendimento
do produto ﬁnal.

BRILHO
MÁXIMO

PROFUNDA
RENOVAÇÃO

EXTENSA
PROTEÇÃO

Indicação de Uso:
No acabamento das peças emborrachadas de veículos urbanos ou de transporte
pesado. Produto só deve ser aplicado após a lavagem e secagem da super cie.

Pneus

Disponível em embalagens de

Cx 4 x 5L | 50L

Borrachas

super
concentrado

alto
rendimento

PAST BRIL - CERA EM PASTA
Desenvolvida para renovar, proteger e restaurar o brilho original
de pinturas automo vas em geral, formando ao mesmo tempo
uma película de proteção e brilho na pintura de seu veículo.
Produto de alta qualidade e de fácil remoção.

BRILHO
MÁXIMO

FÁCIL
REMOÇÃO

EXTENSA
PROTEÇÃO

Pinturas Automo vas | Carrocerias em Geral

BASE CARNAÚBA

Disponível em embalagens de

Cx 12 x 500g | 3,2 Kg

super
concentrado

alto
rendimento

MULTICLEAN
FLOTADOR ECOLÓGICO
O MAIS
VENDIDO!

É um limpador de alta eﬁciência, u lizado como desincrustante e
removedor de sujidades diversas por meio do sistema de ﬂotação,
pode ser usado para limpeza em super cies plás cas, bancos
acolchoados, tecidos, bancos em couro, carpetes, vidros,
borrachas, super cies esmaltadas, granitos e porcelanatos.
Indicado para remover ceras an gas, impermeabilizantes e bases
seladoras, além de ser um excelente desengraxante ecológico de
baixa toxidade para lavagem automo va.

MULTI
USO

LIMPA
ÓLEOS E GRAXAS

LIMPEZA
PROFUNDA

Super cies Plás cas | Limpeza Automo va | Pisos
Industriais | Removedor de Graxas e Impermeabilizantes.
Diluição: Até 1 litro de produto para até 70 litros de água

Disponível em embalagens de

Cx 4 x 5L | 50L

super
concentrado

com tensoativo
biodegradável

TOQUE DE LIMPEZA MULTIUSO
FLOTADOR ECOLÓGICO PERFUMADO
Detergente com ação desincrustante e removedora de sujidades
diversas. Pode ser u lizado em super cies plás cas em geral,
bancos acolchoados, tecidos, bancos de couro, carpetes e todo
po de limpeza a seco.

LIMPEZA
PROFUNDA

PERFUME
AGRADÁVEL

USO
MÚLTIPLO

Bancos Acolchoados | Super cies Plás cas | Tecidos
em Geral
Diluição: Até 1 litro de produto para até 40 litros de água

Disponível em embalagens de

Cx 4 x 5L | 50L

super
concentrado

com tensoativo
biodegradável

RESINA REVITALIZADORA
POWER BRILHO
Desenvolvida para todos os pos de pinturas automo vas,
promovendo brilho, renovação e conservação. A Resina POWER
BRILHO contém componentes em sua fórmula que intensiﬁcam o
brilho, protege contra a impregnação de par culas de poluição e
cria uma película ace nada e protetora contra a ação dos raios UV,
meresia e chuva ácida. Deixa o veículo protegido e limpo por muito
mais tempo.

BRILHO
MÁXIMO

REVITALIZA
A PINTURA

Disponível em embalagens de

Cx 24 x 500ml

NAS MELHORES LOJAS DE
DETALHAMENTO AUTOMOTIVO

tecnologia
americana

PROTEGE
POR MAIS TEMPO

fórmula
inovadora

SILICONE EM GEL
PROTECTION PLASTIC
Desenvolvido para proteger, hidratar e dá brilho a super cies
plás cas e emborrachadas. Promove o brilho original e forma uma
película de proteção na super cie, além de deixar um aroma
agradável.

BRILHO
MÁXIMO

PROFUNDA
HIDRATAÇÃO

AROMA
AGRADÁVEL

Plás cos | Painéis | Borrachas

Exclusivas

4 FRAGRÂNCIAS
- Marine
- Flor de algodão
- Flores do cerrado
- Lavanda do campo

Disponível em embalagens de

1Litro | 3,2 Litros

super
concentrado

alto
rendimento

REVITALIZING PLASTIC
REVITALIZADOR DE PLÁSTICO
Desenvolvido para revitalizar plás cos, frisos, parachoques e
borrachas externas, sua formula é capaz de restaurar o brilho
original proporcionando uma hidratação profunda que deixa e
peça com seu aspecto original.

RESTAURA O BRILHO
ORIGINAL DA PEÇA
REVITALIZAÇÃO
PROFUNDA

RESULTADO
IMEDIATO

Disponível na embalagem de

500g

alto poder
de cobertura

formula
inovadora

CLASSY HIDRATANTE DE COURO
Desenvolvido com ingredientes especiais de alta tecnologia. Sua
fórmula permite uma hidratação profunda, restaurando a
elas cidade e aparência original do couro. Indicado para todos os
pos de couro inclusive em sofás, bolsas, jaquetas e sapatos.

HIDRATAÇÃO
IMEDIATA
PROTEÇÃO
EXTENDIDA

RESTAURAÇÃO
PROFUNDA

PRODUTO A BASE DE
LANOLINA QUE EVITA
O RESSECAMENTO DO COURO.

Disponível na embalagem de

500 ml

Bancos de Couro | Sofás | Bolsas | Jaquetas | Sapatos

alto poder
de elasticidade

formulação
moderna

DRYLIMP - PASTA PARA
LIMPEZA A SECO
Desenvolvida para limpeza de super cies. Sua fórmula
concentrada permite uma limpeza profunda sem esforço e sem
água no processo.

LIMPEZA
PROFUNDA

MULTI
USO

MÁXIMA
EFICIÊNCIA

Casa: Móveis, fogão, geladeira, borda de piscinas azulejos,
mármore, etc.
Escritório: Computadores, móveis em aço, objetos em
plás cos, etc.
Automóveis: Teto vinílico, painel, estofado e vidros

Disponível na embalagem de

Cx 12 x 500g

alto poder
de limpeza

fórmula
inovadora

GRAX REMOVE
PASTA DESENGRAXANTE
Pasta desengraxante para limpeza de sujidades tais como graxas,
óleos, gorduras e ntas. Possui uma formulação moderna,
equilibrada com agentes de limpadores, desengraxantes e
desengordurantes. Limpa e hidrata profundamente.

LIMPEZA
PROFUNDA

CONTÉM
ESFOLIANTES

Disponível na embalagem de

Cx 12 x 500g

super
concentrado

com tensoativo
biodegradável

ODORIZANTE GEL
Desenvolvido com nobres fragrâncias, elimina o mal odor de diversos ambientes dando uma sensação de conforto e
bem estar. Sua fórmula em gel exala um perfume constante o dia todo, garan ndo assim um ambiente perfumado.

Cx 24 x 70g

elimina o
mau cheiro

Fragrâncias
Exclusivas

PERFUME PARA AMBIENTES
Possuí ingredientes especiais que proporcionam um perfume suave e delicado para qualquer ambiente. Pode ser
usado em residências, comércios, locais com ar condicionado e super cies em geral.
FRAGRÂNCIAS
ENCAPSULADAS

ALTA
CONCENTRAÇÃO

- Flores do Cerrado
- Acqua Paris
- Spring Flower
- Rose 31
- Intense
- Loving Fruit

Para ambientes em geral
Cx 6 x 300ml

POWER BRILHO - BASE PARA CERA LÍQUIDA
Desenvolvido para renovar, proteger e restaurar o brilho original de pinturas automo vas em geral, formando ao
mesmo tempo uma película de proteção e brilho na pintura de seu veículo.
Diluição: Até 1 litro de base para 100 litros de água.

BRILHO
MÁXIMO

REVITALIZA
O BRILHO

PROTEGE
A PINTURA

Pinturas Automo vas | Carrocerias em Geral

Indicação de Uso:
Produto indicado para enceramento rápido de veículos diversos,
automóveis, caminhões, lanchas, barcos, aeronaves.
PERMITE APLICAÇÃO
COM O VEÍCULO MOLHADO

Disponível na embalagem de

1 Kg

super
concentrado

COM BORDAS
PROTETORAS

ALTAMENTE
REFORÇADO

FLEXÍVEL E MACIA

3 TAMANHOS
GRANDE - 1 metro
MÉDIO - 80 cm
PEQUENO - 60 cm

VASSOURÃO MASTER AUTOLIMPE

RODO MASTER AUTOLIMPE

Ideal para a lavagem de carros, ônibus, caminhões, pára-brisas, vitrines, tanques,
containers, etc.

Oferece soluções mais eﬁcientes e prá cas para a limpeza, é um produto
mul funcional. Ideal para a limpeza da casa, apartamento, escritório, garagem,
clínicas, galpões, piso de madeira, piso comum, piso de porcelana. Rodo master é o
melhor custo bene cio para a limpeza em geral.

MULTIUSO

ATENDE A NORMA SANITÁRIA

CABO 150 cm

TOTALMENTE HIGIÊNICO

EVITA TAMBÉM
ARRANHÕES
NA PINTURA

LIMPEZA
SEM ESFORÇO

ALTA
RESISTÊNCIA

MULTIUSO

LADO MICROFIBRA
OUTRO LADO
EXTRA FELPUDO

KIT COM 3

60 x 40 cm

60 x 40 cm

PANO DE MICROFIBRA

PANO ALVEJADO

Indicado para limpeza de super cies, remoção de ceras e produtos para acabamento
ﬁnal do polimento. Não risca a pintura, nem solta resíduos. Reu lizável. Retém a
poeira sem riscar a super cie.

Pano De Chão Branco Alvejado, feito com sacaria de excelente qualidade 100%
algodão, super absorvente, não solta ﬁapos nem pelinhos, fácil de torcer, indicado
para uso geral.

SECAGEM 5X MAIS RÁPIDA
QUE O PANO COMUM
NÃO RISCA OU
AGRIDE A PINTURA

MULTIUSO

REMOVE PRODUTOS
FACILMENTE

100% ALGODÃO
NÃO SOLTA FIAPOS

MULTIUSO

TAMANHO

G
BORDA
EFICIENTE
PARA ESFREGAR

ESCOVA DE COCO
Desenvolvida com ﬁbra natural é u lizada em postos de gasolina e lava jato. Ideal para
limpeza de pneus, caixa de rodas, tapetes e em áreas de di cil acesso.
Também muito u lizado em limpeza domés ca.

ESPONJA DE MICROFRIBRA
Espuma reves da em microﬁbra para lavagem e remoção de insetos na lataria
automo va. Ideal para lavagem e remoção de insetos e outras sujeiras incrustadas na
pintura, vidros e plás cos. Com seu tecido especial remove com facilidade os resíduos
de insetos sem arranhar ou manchar a super cie.

COM FIBRAS NATURAIS

REMOVE INSETOS E SUJEIRAS

LIMPEZA SEM ESFORÇO

PARA LAVAGEM PESADA
SEGURO EM TODAS AS SUPERFÍCIES

MULTIUSO

LIMPEZA
SEM ESFORÇO

EVITA
ARRANHÕES
NA PINTURA

MULTIUSO

Disponível em 12 unidades

COM BICO
RESERVA

COM SPRAY
REGULÁVEL

1,2 LITROS

500 ML

PULVERIZADOR COMPRESSÃO PRÉVIA

PULVERIZADOR SPRAY

Pulverizador mul uso com design inédito para dar maior conforto ao operador na
pulverização. Versá l e resistente pode ser usado na aplicação de produtos em
veículos, dentre outras aplicações que requeiram mais precisão durante o uso.

Produto de uso automo vo, domés co e agrícola. É uma ferramenta indispensável
para quem gosta de precisão na aplicação. Com ele é possível fazer a aplicação de
diferentes pos de produtos de forma fácil e prá ca. Com alavanca ergonômica que
facilita o manuseio.

MULTIUSO

MULTIUSO

PRÁTICO E MODERNO

FÁCIL MANUSEIO

DESIGN ERGONÔMICO

VERSÁTIL

RESISTENTE

RESISTENTE

VERSÁTIL

Com você, a cada instante :)

