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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.

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!

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.
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AFE: 3.05.321-6

Certicação

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.

N O S S O S D I F E R E N C I A I S

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.

Conheça a Indústria

CONHEÇA A EMPRESA



Especialmente desenvolvido para limpeza de  para-brisas de automóveis, 
vitrines, espelhos e vidros em geral. Sua fórmula balanceada remove toda a 
oleosidade do vidro, deixando o brilho e o aspecto de novo.

GLASS CLEANER - LIMPA VIDROS

Vitrines | Para-Brisas de Automóveis | Espelhos | Vidros em Geral

REALÇA
O BRILHO

LIMPA
PROFUNDAMENTE

Caixa com 4 de 5 litros

INDICAÇÃO DE USO:

alto rendimento

Indicado para limpeza de diversos �pos de super�cies tais como pisos, paredes, 
banheiros, ralos, cozinhas e ambientes diversos. Sua fórmula enriquecida com 
agentes de limpeza remove facilmente gorduras e sujidades em geral. Dá brilho 
e deixa um suave aroma pelo ambiente.

EFFICACE - DETERGENTE EM GEL 

Pisos | Ralos | Banheiros | Salões

REALÇA
O BRILHO

LIMPA
PROFUNDAMENTE

Caixa com 4 de 5 litros

INDICAÇÃO DE USO:

PERFUMA 
O AMBIENTE

super concentrado

Desengordurante de alta eficiência na remoção de óleos impregnados e 
gorduras carbonizadas em geral. Desenvolvido a par�r de matéria primas an�-
oxidantes é indicado para limpeza de fogões, fornos, chapas, grelhas, 
churrasqueiras e todo �po de super�cie engordurada.

GRILL CLEANER
LIMPA FOGÕES, CHAPAS E GRELHAS 

Caixa com 4 de 5 litros

REMOVE 
A GORDURA

MÁXIMA 
EFICIÊNCIA

alto rendimento

O Lava louças Ac�on é Indicado para o uso profissional, principalmente, para 
lavar louças, talheres e panelas. O lava louças Ac�on rende mais e é eficiente na 
remoção de gorduras e sujeiras, além de ter um alto poder de espumação. 

ACTION - LAVA LOUÇAS

Caixa com 6 de 2 litros

alto rendimento

super concentrado

Neutro

Cristal

Coco

COM TAMPA 
  DOSADORA

Pronto Uso

Diluição

Leve - 1:15
Pesada - pronto uso até 1:10  

Pronto Uso

LAVA COM
POUCAS GOTAS



Limpador  perfumado com fragrâncias que deixam seu ambiente perfumado e 
com uma gostosa sensação de limpeza e bem estar. Ideal para limpar as mais 
diversas super�cies laváveis, banheiros, pias, bancadas e principalmente pisos e 
azulejos.

ENERGY - LIMPADOR PERFUMADO

Caixa com 4 de 5 litros

REALÇA
O BRILHO

MÁXIMA
EFICIÊNCIA

PERFUMA 
O AMBIENTE

4 FRAGRÂNCIAS            Exclusivas

super concentrado

Desenvolvido especialmente para eliminar sujidades pesadas em cozinhas, 
restaurantes, limpeza de paredes, pisos, lixeiras, containers, mesas e cadeiras. 
Ao mesmo tempo que limpa, perfuma deixando um cheiro agradável. Sua 
fórmula com D’limoneno garante uma limpeza profunda e segura ao operador.

ORANGE CLEAN
DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA PESADA

Pisos em Geral | Cozinha | Banheiro | Quintal

Caixa com 4 de 5 litros

INDICAÇÃO DE USO:

MÁXIMA
EFICIÊNCIA

ELIMINA 
SUJIDADES PESADAS 

REMOVE ÓLEOS
E GRAXAS

alto rendimento

Formulado especialmente para limpeza de porcelanatos e pisos tratados com 
acabamento acrílico. Possui alto poder de limpeza sem fazer espuma, 
possibilitando um excelente desempenho. Sua ação química não mancha e nem 
re�ra o brilho do piso. Produzido com fragrâncias nobres, proporciona um 
aroma agradável de longa duração. Produto concentrado com ampla faixa de 
diluição de acordo com o grau de sujidade.

PORCELAIN PREMIUM
LIMPA PORCELANATOS 

Porcelanatos | Granitos | Mármores |Pisos Vitrificados e Laminados

Caixa com 4 de 5 litros

INDICAÇÃO DE USO:

REALÇA
O BRILHO

NÃO 
MANCHA

ALTA 
EFICIÊNCIA

alto rendimento

Sua fórmula remove com facilidade as sujeiras impregnadas em cerâmicas, 
azulejos e rejuntes. Produto de uso profissional.

LIMPA CERÂMICA - EFFECTIVE

Pisos | Cerâmicas | Azulejos | Rejuntes

Caixa com 4 de 5 litros

Bombona 20 Litros  

INDICAÇÃO DE USO:

ALTA 
EFICIÊNCIA

AÇÃO REMOVEDORA
INSTANTÂNEA 

alto rendimento

LINHA INSTITUCIONAL

Diluição

Pronto uso até 1:5

Diluição

Leve -1:15
Pesada - pronto uso até 1:10  

Diluição

Leve -1:15
Pesada - pronto uso até 1:8  

Diluição

Pronto uso até 1:3



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.

MULTICLEAN - FLOTADOR ECOLÓGICO

Superfícies Plásticas | Limpeza Automotiva | Pisos 

Industriais | Removedor de Cera e Impermeabilizantes

super concentrado

Bombona 50 litros
Caixa com 4 de 5 litros

INDICAÇÃO DE USO:

LIMPA 
ÓLEOS E GRAXAS

LIMPEZA
PROFUNDA

MULTIUSO

Sabão gela�noso  de  excepcional  resultado  nas áreas onde  a  limpeza  e  a 
higienização são fundamentais.  Após  a  aplicação  seu resultado  pode  ser  notado  
de  maneira  imediata.

MULTIGEL - SABÃO GELATINOSO

alto rendimento

super concentrado

Caixa com 6 de 2 Litros

LIMPA 
PROFUNDAMENTE

PERFUME
AGRADÁVEL

Desenvolvido com a combinação perfeita e eficiente de agentes limpadores. Possuí 
fragrâncias que deixam seu ambiente perfumado com uma gostosa  sensação  de  
limpeza  e  bem  estar.

FLOWER - LIMPADOR PERFUMADO

 Superfícies Laváveis | Ralos | Banheiros | Pias | Bancadas

 Pisos | Azulejos 

alto rendimento

super concentrado

Caixa com 6 de 2 litros

INDICAÇÃO DE USO:

PERFUMA
INTENSAMENTE

Limpador perfumado de alta concentração. Desenvolvido com a combinação perfeita 
e eficiente de agentes limpadores e fragrâncias.

BASE CONCENTRADA FLOWER

 Superfícies Laváveis | Ralos | Banheiros | Pias | Bancadas

 Pisos | Azulejos 

alto rendimento

super concentrado

Caixa com 12 unidades

INDICAÇÃO DE USO:

500 ml
que rende

até 
12 litros

Natureza MagiaFlores do CerradoBabyNatureza MagiaBaby

Diluição

Leve -1:70
Pesada - 1:10

Flores do Cerrados

ALTA VISCOSIDADE 

Harmonia

Acqua

Flores do Cerrado

Baby



Higieniza e perfuma o vaso sanitário. Deixa no ar um frescor de limpeza de 

forma agradável e duradoura a cada descarga. Mantém o sanitário livre de 

bactérias, com muita limpeza e higiene. Ideal para todos os tipos de 

sanitário.

PEDRA SANITÁRIA FLOWER

Caixa com 144 unidades  
12x12 cartelas

Flores de Eucalipto

Flores do cerrado

Lavanda 

HarmoniaPERFUMA
INTENSAMENTE

BANHEIRO 
SEMPRE LIMPO

Possui 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. 

PERFUME PARA AMBIENTES

Caixa com 6 unidades

Flores do Cerrado

Spring Flower

Acqua Paris

Rose 31

Intense

Loving Fruit

Pasta mágica limpa tudo, desenvolvida para limpeza de todos os �pos de super�cies. 
Sua fórmula concentrada permite um ó�mo resultado sem esforço e sem água no 
processo.

DRY LIMP 
PASTA PARA LIMPEZA A SECO  

LIMPEZA 
PROFUNDA

MULTIUSO

Caixa com 12 unidades

Casa: Móveis, fogão, geladeira, borda de piscinas, azulejos,

mármore, etc.

Escritório: Computadores, móveis em aço, objetos em

plásticos, etc.

Automóveis: Teto vinílico, painel, estofado e vidros. 

INDICAÇÃO DE USO:

FÓRMULA 
INOVADORA

Possui uma formulação moderna e equilibrada com agentes de limpadores, 
desengraxantes e desengordurantes. Limpa e hidrata profundamente. Des�nado a 
remover sujidades como óleo, gorduras e �ntas. 

GRAX REMOVE PASTA DESENGRAXANTE

3,2 litros | 500ml

CONTÉM 
ESFOLIANTES

LIMPA E HIDRATA
PROFUNDAMENTE

COM TENSOATIVO
BIODEGRADÁVEL 

LINHA INSTITUCIONAL

Caixa com 12 de 500g

PERFUMA
INTENSAMENTE

AÇÃO PROLONGADA

FRAGRÂNCIAS
ENCAPSULADAS

DESENGRAXA
SEM AGREDIR



Detergente super concentrado, desenvolvido para lavar roupas com máxima eficiência. 
Elimina manchas e sujeiras impregnadas. Deixa as roupas macias com um toque de 
suavidade e delicadeza. 

TOQUE DELICADO - DETERGENTE PARA ROUPAS

MULTI AÇÃO

LIMPA
PROFUNDAMENTE

alto rendimento
super concentrado

Caixa com 4 de 5 litros
Caixa com 6 de 2 litros

Coco

Classic

Desenvolvido  para  amaciar  as  fibras  do  tecido,  proporcionando  as  roupas uma  
camada  protetora  e  perfumada,  tornando-as  macias  e  oferecendo  o  aspecto  de  
suavidade  ao  toque.

TOQUE SUAVE - AMACIANTE

alto rendimento
super concentrado

Caixa com 6 de 2 litros

EXTENSA 
PROTEÇÃO

ROUPAS
PERFUMADAS Classic

Puro cuidado

Baby

DELICATO - SAB. PEROLADO 
É um líquido viscoso e perfumado, com toque cremoso e alto poder de espumação. Indicado para uso em restaurantes, 
cozinhas, hotéis, escritórios, escolas, empresas aéreas, lojas de departamentos, igrejas, cinemas, academias  de  
ginás�ca,  salões  de  beleza,  etc. 

Caixa com 12 de 500 ml | Caixa com 4 de 5 litros

Perfuma 
intensamente

 5 FRAGRÂNCIAS            
Exclusivas

Morango com Champagne

Melancia

Pêssego

Erva Doce

Romã e Lichia

Alto poder
de espumação
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Representante:

www.autolimpe.com.br

Central de atendimento

comercial@autolimpe.com.br  
(61) 3013-6828 | (61) 3376-6828

autolimpe.limpe

I N D Ú S T R I A Q U Í M I C A 


