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DESENGRAXANTES

• Indicado para limpeza em geral. Muito utilizado na indústria para limpeza de máquinas, motores e equipamentos, implementos agrícolas, instalações industriais, pisos cerâmicos e 
cimentados, paredes e forros de oficinas mecânicas e galpões industriais. Na limpeza residencial, é utilizado em fogão, sanitários, calçadas em cerâmica e concreto, limpeza de paredes 
em geral, janelas, espelhos, vidros, superfícies de madeira, mármore, azulejo e metal. Deve ser aplicado conforme recomendação de diluição na superfície, deixando agir por alguns 
minutos. Depois, basta esfregar um pouco e, em seguida, fazer o enxágue com água em abundância. Para uma limpeza sem espuma, deve-se remover o produto apenas com um pano. 
Diluição para limpeza pesada: partes do motor, tanques de imersão concreto, fornos, tampas de exaustor, utensílios de cozinha e lavadoras: 1 L para 1 L de água até 1 L para 4 L de água. 
LIMPEZA MÉDIA: assoalhos, maquinários de metal, acessório de alumínio, vinil, azulejos, fibra de vidro, reboco, aço inox: 1 L para 16 L de água até 1 L para 32 L de água.  
LIMPEZA LEVE: parede, mármore, madeira, vidro, carpetes, móveis, couro, espelho, limpeza em geral: 1 L para 64 L de água até 1 L para 128 L de água.

• Contém tensoativo biodegradável, produto sem amônia, sem soda cáustica e não corrosivo. Sua base vegetal citrus proporciona odor agradável que não gera incômodo ao operador. 
Possui alto rendimento, pois pode ser diluído. Ideal para ser utilizado em qualquer superfície/substrato que contenha graxa, óleo, gordura, entre outros.

• Aspecto/aparência: líquido laranja
• Odor: cítrico suave

1 litro
500 ml (pump spray) -
embalagem já com aplicador! 5 litros 20 litros

DESENGRAXANTE DECAPANTE 
FOSFATIZANTE

• Indicado para remover resíduos de ferrugem, óleos e  
fosfatizar a superfície oxidada de metais ferrosos.

• Após aplicado, a superfície ficará quimicamente desoxidada, 
formando uma camada de fosfato que impede novas oxidações 
e formações de ferrugem. Atua como um desengraxante, 
removendo óleos, graxas e borras, melhorando a  
adesão de tintas e protetores de superfícies.

PRODUTO 
PREMIUM

volume emb. código

5 litros 4 51 85 000 005

conteúdo da embalagem emb. código

500 ml (pump spray - embalagem já com aplicador) 12 51 85 000 500
1 litro   6 51 85 001 000
5 litros   4 51 85 005 000
20 litros   1 51 85 020 000

LIMPADORES UNIVERSAIS LIMPEZA PESADA

• Limpador de uso geral utilizado para limpeza pesada. Remove óleo, gordura e fuligem.  
Ideal para pedras naturais ou sintéticas, azulejo, mármore, porcelanato, cimento,  
superfície pintada, metais em geral, cromado, madeira, vinílico, acrílico, PVC, lona,  
tecido e plástico. Pode ser utilizado diluído ou puro, dependendo do nível de sujidade.  
Efetue sempre um teste sobre uma pequena área na superfície a tratar.

• Pode ser utilizado em uma vasta gama de materiais, possui pH neutro, além de ação  
profunda e alto rendimento. Composto orgânico, ecológico e verdadeiramente biodegradável. 
Contém tensoativo biodegradável.

1 litro 5 litros

volume
rendimento aproximado desta embalagem 
(conforme porosidade e nível de sujidade) emb. código

1 litro de 5 m² a 25 m² 6 51 83 100 100
5 litros de 25 m² a 125 m² 4 51 83 100 500

LANÇAMENTOLANÇAMENTO
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REMOVEDORES 
DE RESÍDUOS 
DE CONCRETO

• Indicado para remover resíduos de concreto e cimento da 
superfície de caminhão betoneira, ferramentas, equipamentos 
como betoneiras, pisos, fachadas, vidros, entre outros.  
Não aplicar sobre mármore polido. Efetue sempre um  
teste sobre uma pequena área na superfície a tratar.

• Solução concentrada e desenvolvida especificamente para 
remover resíduos de concreto e cimento, restaurando a 
superfície. É um produto com alta tecnologia desenvolvido 
para atender as diferentes necessidades do mercado em 
termos de segurança durante o uso, eficiência, impacto 
ambiental e preservação das superfícies tratadas ou 
maquinários. Contém tensoativo biodegradável.

1 litro 5 litros

LIMPADORES 
DESINCRUSTANTES

• Indicado para pisos porosos encardidos, pedras naturais, 
calçadas, rejuntes, concreto e pisos cimentícios internos/
externos. É também indicado para limpeza de muros,  
texturas, grafiatos, rejuntes e fachadas. Não utilizar em 
mármore polido. Efetue sempre um teste sobre uma  
pequena área na superfície a tratar.

• É um poderoso decapante com ácido orgânico que não 
necessita neutralização após enxágue. Capaz de agir com 
rapidez na mais difícil impregnação orgânica ou mineral.  
Não é agressivo como os produtos similares do mercado, pois 
não contém ácido muriático, fosfórico ou sulfúrico. Composto 
orgânico, ecológico e ainda contém tensoativo biodegradável.

1 litro 5 litros

LIMPADORES 
PÓS-OBRA

• Produto inovador para remover resíduos de cal, cimento, 
argamassa e rejunte sobre pisos, vidros, plásticos, madeiras, 
metais, porcelanatos e outras superfícies delicadas.  
Não utilizar em mármore polido. Efetue sempre um  
teste sobre uma pequena área na superfície a tratar.

• É um poderoso decapante orgânico sem a necessidade de 
neutralização após enxágue. Com fórmula revolucionária 
patenteada capaz de agir com rapidez na mais difícil 
impregnação orgânica ou mineral em pisos porosos. Não é 
agressivo como os produtos similares do mercado, pois não 
contém ácido muriático, fosfórico ou sulfúrico. Composto 
orgânico, ecológico e ainda contém tensoativo biodegradável.

1 litro 5 litros

REMOVEDOR DE TINTA PÓS-PINTURA

• Indicado para remoção de restos de pintura de superfícies 
delicadas que podem ser manchadas por solventes comuns. 
Utilizado ainda em pedras, madeiras, metais, concreto, pisos, 
rejuntes, monumentos, placas, cerâmicas, vidros, lonas e 
paredes não pintadas. Pode ser diluído em até 04 partes de 
álcool comum conferindo um alto rendimento e baixo custo. 
Efetue sempre um teste sobre uma pequena área  
na superfície a tratar.

• É um produto inovador com fórmula única e revolucionária. 
Sua fórmula com solventes orgânicos (se comparado a 
solventes petrolíferos e thinners do mercado) garante o 
mínimo impacto ao usuário, à superfície afetada pela tinta e 
também ao meio ambiente. Em superfícies lisas (vidros, metais, 
plásticos, cerâmicas, etc.) a remoção da pichação e respingos 
de tinta é imediata e também pode ter o auxílio de um pincel, 
permitindo que a tinta seja retirada com um papel ou pano 
comum. Contém tensoativo biodegradável.

volume

rendimento aproximado 
desta embalagem  

(conforme porosidade) emb. código

1 litro (líquido) até 10 m² 6 51 80 100 000

volume

rendimento aproximado 
desta embalagem  

(conforme porosidade) emb. código

1 litro de 5 m² a 15 m² 6 51 80 000 100
5 litros de 25 m² a 75 m² 4 51 80 000 500

volume

rendimento aproximado  
desta embalagem  

(conforme porosidade) emb. código

1 litro de 5 m² a 15 m² 6 51 84 000 100
5 litros de 25 m² a 75 m² 4 51 84 000 500

volume

rendimento aproximado 
desta embalagem  

(conforme porosidade) emb. código

1 litro de 5 m² a 15 m² 6 51 84 100 100
5 litros de 25 m² a 75 m² 4 51 84 100 500

LIMPADOR MULTIUSO 
PARA VIDROS

conteúdo da 
embalagem emb. código

500 ml 12 51 82 300 500

PUMP SPRAY -  
PULVERIZADOR
• Indicado para limpeza em vidros, 

box, policarbonato, janelas, 
espelhos e coberturas de vidro.

• Eficiente limpador instantâneo 
com secagem ultrarrápida. 
Proporciona melhor desempenho 
na limpeza de vidros, espelhos e 
superfícies semelhantes,  
como plásticos e acrílicos.

• Rendimento aproximado  
desta embalagem: até 30 m²

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

• Indicado para limpar resíduos de 
construção em lajotas, pedras, 
fachadas, calçadas, ardósia, 
azulejos, cerâmicas, rejuntes, 
entre outros

• Remove com eficiência todos 
os resíduos inorgânicos, como: 
cimento, argamassa, cal e  
outras sujeiras de difícil  
remoção, evitando a  
redeposição e resíduos

• Cor: líquido avermelhado

volume emb. código

950 ml 12 51 53 001 000

LIMPADOR DE 
PISOS/PEDRAS
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HIDRATANTE 
DE COURO

• Indicado para hidratação e 
proteção de couro, inclusive 
couro sintético. Pode ser 
usado em bancos, sofás, 
carteiras, bolsas, jaquetas, 
entre outros, dando um 
excelente acabamento final.

• Excelente para a 
revitalização de superfícies 
de couro, amaciando, 
protegendo e restaurando a  
sua aparência original.

• Indicado para remover 
etiquetas, adesivos, 
colas, chicletes, graxas,  
decalques, fitas 
gomadas e óleos

REMOVEDOR DE 
ETIQUETAS E COLAS

TIRA GRUDE

• É indicado para a limpeza de sujeiras de difícil remoção, como: 
gorduras pesadas, óleos, graxas, colas, chicletes, tintas, piche, 
asfalto, batom, maquiagem, ceras, sangue, entre outras sujeiras

• Produto Ecológico. Possui força cítrica e aloe vera.  
Não contém solventes nocivos ou metais pesados.  
Age sobre o produto amolecendo-o e facilitando  
a sua remoção. Não inflamável. Permite aplicação  
em superfícies de acrílico, plásticos, PVC e similares.

volume emb. código

40 ml 12 51 50 012 040

volume emb. código

120 ml 12 80 99 130 001

volume emb. código

500 ml 12 63 71 366 676

MINIRRODO PARA LIMPEZARODO DE SILICONE

• Conhecido como rodinho de pia, é indicado 
para limpar vidros e superfícies lisas

• Largura: 160 mm
• Comprimento total: 240 mm 
• Material: polipropileno e PVC

emb. código

120 63 58 160 160

RODO DUPLA FACE

MULTIUSO
• Indicado para lavar e secar vidros.  

Atenção! O produto não risca a superfície,  
mas pode reter resíduos que riscam.  
Certifique-se de que as faces estejam limpas 
e livres de resíduos antes de usar o rodo.

• Possui uma face que limpa e outra que seca,  
não deixa resíduos e nem manchas  

• Material: polipropileno, PVC e esponja
• Largura: 200 mm 
• Comprimento total: 280 mm

subemb./emb. código

6/36 63 64 028 020

MULTIUSO
• Indicado para limpar vidros e superfícies lisas.
• Com formato anatômico, proporciona firmeza, 

leveza e eficiência na aplicação.
• Tipo rodo: silicone
• Material: polipropileno

largura emb. código

310 mm 12 63 58 310 000

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

CREME DESENGRAXANTE PARA MÃOS

BISNAGA
• Indicado para limpeza de graxas, óleos, carbonos,  

tintas e sujidades em geral. Aplicável nas mãos e pele.
• Possui fórmula com pH neutro, tensoativo biodegradável e hidratante, 

evitando o ressecamento da pele. Produto dermatologicamente testado.

HIGIENIZADOR PREVENTIVO

TIPO PULVERIZADOR
• Indicado para higienização e desinfecção de ambientes e superfícies  

em área comercial, residencial, industrial, agrícola, automotivo,  
transporte coletivo (ônibus, vans, caminhões) e náutica, que necessitem  
de ação efetiva. Em superfícies como pisos em geral, mesas, bancadas,  
paredes, metais, madeiras, plásticos, borrachas, vidros, entre outros,  
aplicar diretamente sobre a superfície e espalhar com pano limpo,  
dispensando o enxágue. No caso de tecidos, roupas, uniformes,  
todos os tipos de calçados, tapetes, cortinas, sofás e estofamentos,  
aplicar uma camada de aspecto úmido e simplesmente deixe secar.  
Em máquinas e equipamentos, ferramentas, utensílios esportivos,  
lazer ou profissional de qualquer natureza, aplicar e espalhar com  
pano ou esponja, deixando secar naturalmente. ANVISA 25351.029552/2020-01.

• Conta com fórmula única e exclusiva, composta de um bactericida de última geração 
combinado com nanopartículas de SIO2. Essa mistura possibilita a ação do tensoativo, 
que é o principal responsável pela destruição da estrutura viral do novo 
coronavírus (COVID-19). Higieniza a partir de 30 segundos, ideal para todos os tipos 
de superfície, eliminando 99,9% dos vírus e bactérias. Não mancha, PH neutro,  
sem cloro e sem cheiro.

Elimina 99,9% dos 
vírus e bactérias, 
inclusive o novo 

coronavírus  
(COVID-19)!

volume emb. código

500 ml 12 51 87 000 500

conteúdo líquido emb. código

250 g (bisnaga) 12 70 99 250 000
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VASSOURINHA DE MESA

• Cerdas em polipropileno
• Cepa plástica
• Medidas: 280 mm x 40 mm
• Cerda: 62 mm

ref. emb. código

VD 28 6 63 55 050 000

• Indicada para limpeza de copos,  
pratos, panelas, talheres, entre outros

• Utilizar o lado verde para limpeza pesada e 
superfícies resistentes, e o lado amarelo para  
limpeza leve e superfícies delicadas

• Possui agente bacteriostático que  
evita a proliferação de bactérias

• Com 3 esponjas

ESPONJA MULTIUSO

• Indicada para acabamento em  
massa fina, lavagem de veículos, 
pisos, vidraças, azulejos, entre outros

• Cor: amarela
• Densidade: D13

ESPUMA EM BLOCO MALHAS COSTURADAS

• Conhecida como pano pastelão,  
é formada por retalhos de malha 
costurados utilizados para limpeza e 
manutenção em geral em postos de 
gasolina, oficinas mecânicas, entre  
outros. Possui entre 10 e 15 peças  
por quilo, pode haver variação de  
peso em aproximadamente 10%. 

BRANCA
• Para polimentos 

em geral
BRANCA
• Para polimentos em geral

ESTOPAS

COLORIDA 
TIPO EXTRA
• Indicada para limpeza em oficinas e 

manutenções, podendo haver variação 
de peso em aproximadamente 10%. 
Não indicada para polimento, pois 
a tinta da estopa pode se soltar e 
manchar a peça que está sendo polida. 
Para polimentos, o recomendado é a 
estopa branca.BRANCA

• Para polimentos em geral
emb. (peso aprox.) código

fardo com 25 kg 63 40 010 000
fardo com 50 kg 63 40 011 000

emb. código

fardo com 25 kg 63 40 014 000

emb. código

pacote com 150 g 63 40 200 004

emb. código

pacote com 200 g 63 40 013 000

emb. (peso aproximado) código

  5 kg 63 45 105 000
25 kg 63 45 100 000

comprimento x  
largura x espessura emb. código

22,0 cm x 13,0 cm x 6,0 cm 24 62 41 135 220

emb. código

40 63 66 075 110

PANO MULTIUSO 
DESCARTÁVEL

ROLO COM 60 PANOS
• Ideal para aplicações industriais.  

Atenção! Tenha cuidado ao limpar  
superfícies, pois o pano pode reter  
resíduos e riscá-las.

• Possui boa absorção, sendo ideal  
para remoção de graxas das mãos e  
superfícies em geral

• Material: 55% de celulose + 45% de poliéster

comprimento x largura x espessura emb. código

42 cm x 28 cm x 0,3 mm 24 63 40 280 420
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TOALHAS

TOALHA DE ALTA ABSORÇÃO
• Indicada para secagem em geral,  

ótima para secar automóveis.  
Atenção: o produto não risca a superfície,  
mas pode reter resíduos que riscam.  
Certifique-se de que a toalha esteja  
limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

• Possui alto poder de absorção, secando  
qualquer superfície de forma rápida e fácil,  
sem deixar resíduos ou manchas

TOALHA DE MICROFIBRA
DUPLA FACE
SUPERMACIA
• Indicada para remoção de selantes e  

ceras e para o lustro final na superfície.  
Pode ser usada também na secagem do veículo.  
Atenção: o produto não risca a superfície, mas pode 
reter resíduos que riscam. Certifique-se de que a 
toalha esteja limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

• Supermacia, possui 2 faces de cores diferentes que 
facilitam na hora da utilização, permitindo que o 
usuário escolha um lado para a remoção e  
outro para o lustro final

• Gramatura: 420 g/m² (gsm)

TOALHA DE MICROFIBRA
• Confeccionada especialmente para  

secagem automotiva. Atenção: o produto  
não risca a superfície, mas pode reter resíduos  
que riscam. Certifique-se de que a toalha esteja 
limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

• Possui grande poder de absorção de água
• Gramatura: 310 g/m² (gsm)

TOALHA DE MICROFIBRA
• Indicada para limpezas em geral e secagem.  

Mais utilizado em limpeza automotiva. Atenção: o produto não 
risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. Certifique-se 
de que a toalha esteja limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

• Fácil de usar, alto poder de absorção, produzido em microfibra 
que proporciona resultado superior na limpeza de superfícies se 
comparado a um pano de tecido convencional.

• Gramatura: 300 g/m² (gsm)

TOALHA DE MICROFIBRA
DUPLA FACE
SUPERMACIA
• Indicada para limpezas em geral e secagem, podendo 

também ser utilizada para aplicação e remoção de ceras 
e polidores. Mais utilizada em limpeza automotiva. 
Possui dupla face, sendo um lado em rede e o outro em 
microfibra, que proporciona maior rendimento e poder de 
limpeza. Atenção: o produto não risca a superfície, mas 
pode reter resíduos que riscam. Certifique-se de que a 
toalha esteja limpa e livre de resíduos antes de usá-la. 

• Supermacia, possui alta gramatura que retém  
mais espuma e água, proporcionando maior  
rendimento na lavagem e secagem

• Gramatura do lado em microfibra: 420 g/m² (gsm)
• Gramatura do lado em rede: 180 g/m² (gsm)

comprimento x largura emb. código

40,0 cm x 40,0 cm 48 63 64 004 040

comprimento x largura emb. código

60,0 cm x 40,0 cm 100 63 64 060 040

comprimento x largura emb. código

66,0 cm x 40,0 cm 24 63 64 066 040

TOALHA DE PVA
• Indicada para secar superfícies. Possui alto poder de 

absorção. Para evitar danos, certifique-se previamente de 
que o tecido e a superfície estejam totalmente limpos e 
isentos de resíduos, como: pedras e metais. Ao guardar  
a toalha após a utilização, ela secará e ficará rígida.  
Para utilizar novamente, basta deixar imersa em água  
por alguns instantes.

• Possui uma trama interna que aumenta a durabilidade  
do produto e, além disso, ajuda na absorção da água

comprimento x largura emb. código

66,0 cm x 43,0 cm 20 63 60 436 600

comprimento x largura emb. código

46,0 cm x 40,0 cm 48 63 64 046 040

comprimento x largura emb. código

45,0 cm x 38,0 cm 48 63 64 045 038

TOALHA DE MICROFIBRA
SUPERMACIA
• Indicada para limpeza e secagem  

em geral, principalmente automotiva,  
podendo também ser utilizada para  
aplicação e remoção de ceras e polidores.  
O produto nao risca a superfície, mas  
pode reter resíduos que riscam.  
Certifique-se de que a toalha esteja limpa e  
livre de resíduos antes de usá-la.

• Microfibra supermacia e suave que não  
risca a pintura e absorve muito mais água  
que um pano comum.

• Gramatura: 480 g/m² (gsm)

TOALHA DE MICROFIBRA PARA VIDROS
• Indicada para limpeza e secagem de vidros. 
• O produto nao risca a superfície, mas pode reter 

resíduos que riscam. Certifique-se de que a toalha 
esteja limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

• Gramatura: 200 g/m² (gsm)
• Comprimento x largura: 40,0 cm x 30,0 cm

comprimento x largura emb. código

40,0 cm x 40,0 cm 100 63 64 404 000

emb. código

200 63 64 003 040

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO
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TOALHAS

LIMPADOR DE PERSIANAS

TOALHA DE MICROFIBRA
• Confeccionada especialmente para secagem automotiva.  

Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida. 
• Atenção: o produto não risca a superfície, mas pode reter  

resíduos que riscam. Certifique-se de que a toalha esteja  
limpa e livre de resíduos antes de usá-la.

• Produzida com corte a laser e sem costura

Jogo com 5 toalhas
Comprimento x largura:  
30,0 cm x 40,0 cm
Gramatura: 200 g/m² (gsm)

Jogo com 3 toalhas
Comprimento x largura:  
60,0 cm x 40,0 cm
Gramatura: 500 g/m² (gsm)

comprimento x largura gramatura cores jogo com emb. código

30,0 cm x 40,0 cm 200 g/m² (gsm) 1 amarela, 2 brancas, 1 cinza e 1 preta 5 toalhas 100 63 64 030 040
30,0 cm x 40,0 cm 200 g/m² (gsm) preta 5 toalhas   60 63 64 304 000
40,0 cm x 40,0 cm 300 g/m² (gsm) 1 amarela, 1 branca e 1 preta 3 toalhas   50 63 64 040 040
40,0 cm x 40,0 cm 350 g/m² (gsm) - SUPERMACIA 1 amarela, 1 branca e 1 preta 3 toalhas   50 63 64 400 400
60,0 cm x 40,0 cm 500 g/m² (gsm) - EXTRAMACIA 1 amarela, 1 branca e 1 preta 3 toalhas   25 63 64 600 400

perfil baixo

• Indicado para limpeza de persianas. Pode ser utilizado para  
limpar pás de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

• O produto não risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam.  
Certifique-se de que o tecido do limpador esteja limpo e livre de resíduos antes de usá-lo.

• Dimensões: C: 205 mm x L: 21,5 mm x E: 3,5 mm (sem tecido) / 6 mm (com tecido)
• Material: estrutura: polipropileno / tecido: microfibra
• Acompanha: 1 refil sobressalente

emb. código

12 63 58 003 000

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

ESPANADOR DE PÓ

CABO EXTENSÍVEL
• Indicado para limpezas em locais de difícil acesso
• Possui cabo em alumínio, empunhadura em  

plástico com furo para armazenamento e  
ponta flexível, facilitando a aplicação

• Material: base em polipropileno/cabo alumínio 
• Comprimento total: aberto 145 cm / fechado 107 cm
• Acompanha: 1 refil de microfibra perfil baixo e  

1 refil de microfibra perfil alto

REFIS PARA 
ESPANADOR DE PÓ

EM MICROFIBRA
• Indicado para reposição no  

Espanador de Pó VONDER,  
código 63 58 144 000

• Confeccionado em microfibra,  
proporcionando maior durabilidade

• Material: microfibra

PÁ COLETORA 
PARA LIXO

COM CABO
• Indicada para uso na  

coleta de resíduos  
de lixo doméstico

• Possui haste (cabo)  
em aço inox 201

• Material: bandeja e alça:  
PP (Polipropileno) /  
haste (cabo): aço inox 201

• Largura e profundidade da  
bandeja: 255 mm x 145 mm

• Capacidade: 2,5 litros
• Comprimento do  

cabo: 120 cm

emb. código

10 63 58 255 000

modelo emb. código

perfil baixo 50 63 58 144 001
perfil alto 50 63 58 144 002

emb. código

15 63 58 144 000

perfil alto



LIMPEZA100

CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO

• Indicado para sinalização de alerta em 
ambientes com piso molhado/escorregadio

• Possui estrutura leve e prática
• Material: plástico
• Largura: 30 cm (inferior) x 21 cm (superior) 
• Altura do cavalete aberto: 58 cm 
• Altura do cavalete fechado: 62 cm
• Cor: amarelo

CARRO/BALDE PARA LIMPEZA COM ESPREMEDOR

• Indicado para limpezas em geral
• Utilizado com vassoura de algodão  

(não acompanha vassoura)
• Possui espremedor removível para  

vassoura de algodão, rodízios giratórios  
com rodas plásticas, alça e cabo metálico

• Composição: polietileno de alta densidade
• Comprimento x largura: 570 mm x 400 mm
• Altura com cabo: 910 mm

código

70 99 062 030

ref. capacidade código

BEV 3200 32 litros 63 58 320 000

VARREDEIRA MANUAL PARA PISO

ESCOVAS PARA VARREDEIRA  
MANUAL PARA PISO VPV 920F
• Indicadas para reposição na Varredeira 

Manual para Piso VPV 920F VONDER

principal

lateral

modelo código

principal 93 68 920 015
lateral 93 68 920 017

comprimento x largura x altura código

1.300 mm x 790 mm x 1.035 mm 63 68 920 000

VPV 920F
COM RECOLHEDOR E FILTRO
• Indicada para limpeza de pisos em áreas internas ou externas em  

residências, condomínios, escolas, hospitais, indústrias entre outros.  
Não é indicada para limpeza de carpetes, objetos incandescentes ou  
em chamas, tais como: cigarros, fósforos ou outros similares,  
líquidos e produtos inflamáveis, explosivos ou venenos.

• Equipamento prático pois agiliza o processo de limpeza de  
áreas internas ou externas, podendo chegar a 3.680 m²/h.  
Possui filtro de ar que reduz e filtra a poeira gerada  
pela escova interna. Possui cabo metálico revestido  
com espuma, com 3 posições de regulagem de altura,  
que pode ser dobrado, facilitando o seu armazenamento,  
além de prática bolsa para guardar pequenos objetos.  
Conta com rodas que proporcionam facilidade de  
manuseio ao operador, além de reservatório que  
armazena o material recolhido, com prática abertura  
para retirada dos resíduos. Possui ainda 3 escovas  
com alturas reguláveis, que conferem  
alto poder de recolhimento e limpeza.

• Material: estrutura em plástico de  
alta resistência e cabo metálico 

• Performance de limpeza:  
aproximadamente 3.680 m²/h 

• Capacidade do reservatório: 40 litros 
• Quantidade de escovas:  

3 (sendo 2 dianteiras e 1 traseira central) 
• Faixa de trabalho  

(largura com as escovas): 920 mm 
• Acompanha: 1 bolsa, 1 chave fixa e  

1 filtro de ar 
 
* Sempre antes de utilizar,  
   regular a altura das escovas,  
   para evitar desgaste prematuro  
   das mesmas
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• Indicada para limpeza em geral. Ideal para para-
brisas, vitrines, paredes e fachadas de vidro, tanques, 
containers, entre outros. Atenção! O produto não 
risca a superfície, mas pode reter resíduos que riscam. 
Certifique-se de que a vassoura esteja limpa e  
livre de resíduos antes de usá-la.

• Possui cabo metálico extensível com conector  
para engate rápido e apoio para as mãos,  
além de furação interna na cepa que libera  
a passagem de água entre as cerdas

• Material da cepa: plástico
• Medidas da cepa: 245 mm x 50 mm
• Material das cerdas: plástico
• Altura das cerdas: 60,0 mm
• Material do cabo: metálico
• Comprimento do cabo:  

extensível de 1,10 m a 1,70 m

• Indicado para limpeza de pisos lisos (porcelanatos,  
cerâmicas, azulejos, entre outros). Não indicado  
para pisos irregulares como concreto e pisos ásperos.

• Possui cabo anatômico que ajuda no manuseio,  
com reservatório de água e sistema de gatilho com 
pulverização spray, garantindo que o produto de  
limpeza seja aplicado no piso de forma econômica e 
controlada. Proporciona economia de água e produtos  
de limpeza, permitindo a reutilização após o uso.

• Material: haste e corpo em aço
• Comprimento total: 1,25 m
• Capacidade do reservatório: 600 ml
• Dimensões da base do rodo:  

- comprimento superior: 35,5 cm 
- comprimento inferior: 32,5 cm 
- largura: 12 cm

• Acompanha: 1 almofada de refil

• Indicado para reposição no rodo com  
spray VONDER, código 63.58.400.000

• Material do refil: 80% Poliéster / 20% Poliamida
• Tamanho do refil: - comprimento superior = 39 cm 

 - comprimento inferior = 35 cm 
 - largura: 12 cm

VASSOURA EXTENSÍVEL 
COM ENTRADA DE ÁGUA

RODO COM SPRAY - MOP

REFIL PARA RODO COM SPRAY

VARREDEIRA MANUAL DE PISO

USO DOMÉSTICO
• Indicada para a limpeza de todos  

os tipos de piso que sejam planos
• Conhecida como vassoura mágica, é muito prática 

de usar e possui cabo articulado e desmontável com 
sistema de rosca, ficando fácil de limpar e guardar, 
pois ocupa pouco espaço. Devido o cabo ser articulado 
permite alcance inclusive em áreas embaixo de móveis.

• Material: estrutura em plástico de  
alta resistência e cabo metálico 

• Capacidade do reservatório: 500 ml
• Quantidade de escovas: 2 dianteiras
• Faixa de trabalho (largura com as escovas): 210 mm
• Dimensões (comprimento x largura x altura): 

comprimento: 32 cm / largura: 21 cm /  
altura (altura total do cabo): 100 cm

• Acompanha: 1 refil de pano

ACESSÓRIOS/PEÇAS  
DE REPOSIÇÃO PARA  
VARREDEIRA MANUAL  
DE PISO VONDER
• Indicados para Varredeira  

Manual de Piso VONDER,  
código: 63.68.320.000

escova

refil

emb. código

150 63 58 400 001

emb. código

12 63 58 400 000

emb. código

6 63 64 012 190

descrição emb. código

refil 500 93 68 320 320
escova   24 93 68 320 000

emb. código

10 63 68 320 000
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• Indicado para os rodos absorventes RAV 270 e  
RAK 270 VONDER para limpar e secar.  
Antes de utilizar, deve-se hidratar a espuma por  
10 minutos, pois quando seca torna-se rígida.

• Possui espuma com alto poder de absorção
• Material do refil: PVA

• Indicado para rodo absorvente  
RAV 027 VONDER para limpar e secar

• Hidratar por 10 minutos antes de  
utilizar, quando seca torna-se rígida

• Espuma com alto poder de absorção
• Material do refil: PVA

RODOS ABSORVENTES - MOP

REFIS PARA RODOS ABSORVENTES

RAV 027
MOP
• Indicado para limpeza em lugares de difícil acesso
• Pode ser usado para limpar ou secar
• Hidratar por 10 minutos antes de  

utilizar, quando seca torna-se rígida
• Cabo extensível em alumínio 
• Comprimento do cabo: 1,00 m fechado / 1,30 m aberto
• Espuma com alto poder de absorção

RAV 270
• Indicado para limpeza em lugares de difícil acesso
• Pode ser usado para limpar ou secar
• Antes de utilizá-lo, deve-se hidratar a espuma por  

10 minutos, pois quando seca torna-se rígida
• Possui espuma com alto poder de absorção e  

cabo removível
• Material do cabo: alumínio
• Comprimento do cabo: 1,25 m
• Quantidade de roletes: 4

comp. largura emb. código

27,0 cm 5,6 cm 10 63 58 270 002

comp. largura emb. código

27,0 cm 5,6 cm 10 63 58 002 702

comp. largura emb. código

27,0 cm 6,0 cm 20 63 58 100 270

comp. largura emb. código

27,0 cm 5,0 cm 24 63 58 200 270

• Indicado para limpeza em áreas 
industriais, comerciais e hospitalares

• Em algodão
• Cabo extensível regulável em alumínio
• Comprimento do cabo: 

0,78 m fechado / 1,25 m aberto

• Indicado para rodo de algodão RAV 600 
VONDER para limpar e secar

• Material do refil: algodão

RODO DE ALGODÃO

REFIL PARA RODO DE ALGODÃO

comp. largura emb. código

60,0 cm 12,0 cm 10 63 58 660 001

ref. comp. largura emb. código

RAV 600 60,0 cm 12,0 cm 24 63 58 660 000
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REFIL PARA VASSOURA 
DE ALGODÃO

• Indicado para vassouras de algodão 
VAV 500 VONDER

• Material do refil: algodão

VASSOURA DE ALGODÃO

• Indicada para limpezas em geral
• Em algodão
• Possui suporte e base em plástico
• Cabo metálico plastificado
• Comprimento do cabo: 1,30 m

VASSOURA DOMÉSTICA SUPORTE PARA VASSOURA

• Indicada para limpeza doméstica  
de pisos lisos, secos ou molhados

• Cepa plástica
• Cerdas com pontas plumadas (macias): 4 fileiras
• Altura das cerdas: 110 mm
• Cabo em madeira
• Comprimento do cabo: 1,20 m

comp. largura emb. código

36,0 cm 15,0 cm 10 63 58 550 001

comprimento  
da cepa

largura  
da cepa emb. código

26 cm 40 mm 12 63 52 004 004

ref. emb. código

VAV 500 25 63 58 550 000

AUTOADESIVO
• Indicado para vassouras, rodos e outros utensílios 

com cabo. Deve ser utilizado em superfícies 
planas e lisas, como: cerâmica, vidros,  
madeiras e superfícies metálicas.

• Fácil e prática instalação, possui manga 
emborrachada e adesivo resistente, evitando a 
necessidade de furações das superfícies.

• Material: plástico, borracha e adesivo
• Tipo de fixação: adesivo
• Dimensões: 75 mm x 100 mm

emb. código

10 10 78 005 000

LANÇAMENTOLANÇAMENTO
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• Material da cepa: madeira 
• Material das cerdas: piaçava sintética 
• Comprimento da cepa: 37,5 cm 
• Altura das cerdas: 90,0 mm 
• Comprimento do cabo: 1,20 m 
• Material do cabo: madeira

• Material da cepa: madeira 
• Material das cerdas: piaçava sintética 
• Comprimento da cepa: 37,5 cm 
• Altura das cerdas: 90,0 mm 
• Comprimento do cabo: 1,20 m 
• Material do cabo: madeira

VD 370
• Material da cepa: plástico 
• Material das cerdas: plástico 
• Largura da cepa: 63,0 mm 
• Altura das cerdas: 90,0 mm 
• Número de fileiras de cerdas da cepa: 5 
• Comprimento do cabo: 1,20 m 
• Material do cabo: madeira

VASSOURAS TIPO GARI

ROBUSTA
• Possui estrutura robusta, com cerdas duras e longas
• Material da cepa: plástico 
• Material das cerdas: plástico 
• Largura da cepa: 80,0 mm 
• Altura das cerdas: 120,0 mm 
• Número de fileiras de cerdas da cepa: 7 
• Comprimento do cabo: 1,40 m 
• Material do cabo: madeira

• Indicadas para varrer pisos lisos, ásperos, 
irregulares, molhados e secos

• Possui cepa plástica fabricada em 
polipropileno de alta resistência, fio rígido 
tipo pet e cabo grosso de 1,40 m encerado

• Material da cepa: plástico 
• Material das cerdas: fio tipo PET 
• Largura da cepa: 72,0 mm 
• Altura das cerdas: 180,0 mm 
• Número de fileiras de cerdas da cepa: 7
• Comprimento do cabo: 1,40 m 
• Material do cabo: madeira

VD 45
• Material da cepa: plástico 
• Material das cerdas: piaçava sintética 
• Largura da cepa: 50,0 mm 
• Altura das cerdas: 80,0 mm 
• Número de fileiras de cerdas da cepa: 5 
• Comprimento do cabo: 1,40 m 
• Material do cabo: madeira

VD 610
• Possui cerdas macias e largura maior, proporcionando maior rendimento
• Material da cepa: plástico 
• Material das cerdas: sintética plumada 
• Largura da cepa: 63,0 mm 
• Altura das cerdas: 60,0 mm 
• Número de fileiras de cerdas da cepa: 5 
• Comprimento do cabo: 1,40 m 
• Material do cabo: madeira

VD 600
• Possui largura maior, proporcionando maior rendimento
• Material da cepa: plástico 
• Material das cerdas: plástico 
• Largura da cepa: 63,0 mm 
• Altura das cerdas: 90,0 mm 
• Número de fileiras de cerdas da cepa: 5 
• Comprimento do cabo: 1,40 m 
• Material do cabo: madeira

comprimento da cepa emb. código

60,0 cm 6 63 55 610 000

comprimento da cepa emb. código

60,0 cm 6 63 55 600 000

largura da cepa fileiras emb. código

48,0 mm 4 6 63 55 000 204
65,0 mm 5 6 63 55 020 004

largura da cepa fileiras emb. código

48,0 mm 4 6 63 55 000 200
65,0 mm 5 6 63 55 020 000

comprimento da cepa emb. código

45,0 cm 6 63 55 000 145

comprimento da cepa emb. código

40,0 cm 6 63 55 000 144
comprimento da cepa emb. código

37,0 cm 6 63 55 400 000

comprimento da cepa emb. código

28,0 cm 6 63 55 000 700
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LIXEIRAS REDONDAS

LIXEIRAS RETANGULARES

CAPACIDADE: 3 LITROS
• Possui bandeja plástica, alça 

metálica em aço inox 201 e 
abertura da tampa por pedal 
com sistema de amortecimento.

• Diâmetro: 170 mm
• Altura: 250 mm

CAPACIDADE: 5 LITROS
• Possui bandeja plástica, alça 

metálica em aço inox 201 e 
abertura da tampa por pedal 
com sistema  
de amortecimento.

• Diâmetro: 210 mm
• Altura: 290 mm

CAPACIDADE: 12 LITROS
• Possui bandeja plástica e 

abertura da tampa por pedal 
com sistema de amortecimento.

• Diâmetro: 250 mm
• Altura: 385 mm

CAPACIDADE: 20 LITROS
• Possui bandeja plástica e 

abertura da tampa por pedal 
com sistema de amortecimento.

• Diâmetro: 300 mm
• Altura: 440 mm

INOX
• Indicada para descarte de resíduos
• Fabricada em aço inox 410
• Material: aço inox 410

INOX
• Indicada para descarte de resíduos
• Fabricada em aço inox 410
• Material: aço inox 410

cor emb. código

cinza (inox) 12 63 56 005 001

cor emb. código

cinza (inox) 8 63 56 012 001

cor emb. código

cinza (inox) 8 63 56 020 001

cor emb. código

cinza (inox) 12 63 56 003 001

CAPACIDADE: 3 LITROS
• Possui bandeja plástica, alça de 

aço carbono revestido de zinco e  
abertura da tampa por pedal com 
sistema de amortecimento

• Largura: 160 mm
• Profundidade: 160 mm
• Altura: 255 mm

CAPACIDADE: 5 LITROS
• Possui bandeja plástica, alça 

metálica em aço inox 410 e 
abertura da tampa por pedal com 
sistema de amortecimento.

• Largura: 140 mm
• Profundidade: 240 mm
• Altura: 290 mm

CAPACIDADE: 12 LITROS
• Possui bandeja plástica, alça plástica 

e abertura da tampa por pedal com 
sistema de amortecimento

COR: BRANCA
• Largura: 230 mm
• Profundidade: 335 mm
• Altura: 380 mm

COR: CINZA (INOX)
• Largura: 275 mm
• Profundidade: 190 mm
• Altura: 402 mm

CAPACIDADE: 20 LITROS
• Possui bandeja plástica e abertura 

da tampa por pedal com sistema de 
amortecimento

• Largura: 270 mm
• Profundidade: 270 mm
• Altura: 430 mm

cor emb. código

branca 4 63 56 012 002
cinza (inox) 4 63 56 012 003

cor emb. código

branca 2 63 56 020 002
cinza (inox) 2 63 56 020 003

cor emb. código

branca 6 63 56 005 002
cinza (inox) 6 63 56 005 003

cor emb. código

branca 6 63 56 003 002
cinza (inox) 6 63 56 003 003

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO
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LIXEIRAS PLÁSTICAS

ECO
COR: PRETA
• Indicada para descarte de resíduos
• Fabricada em polipropileno,  

proporcionando resistência
• Material: polipropileno

BASCULANTE
CAPACIDADE: 50 LITROS
• Indicada para descarte de resíduos
• Fabricada em polipropileno, proporcionando 

resistência. Conta com tampa basculante,  
que garante praticidade.

• Material: polipropileno
• Largura x profundidade x altura: 

410 mm x 325 mm x 775 mm

CAPACIDADE: 12 LITROS
• Indicado para construção civil,  

também utilizado em atividades domésticas
• Possui estrutura reforçada, proporcionando maior 

durabilidade, além de pegador no fundo do balde
• Com pegador no fundo 
• Material: plástico 
• Cor: vermelho

BALDES PLÁSTICOS EXTRAFORTES

CAPACIDADE: 12 LITROS
COM GRADUAÇÃO
• Indicado para construção civil,  

também utilizado em atividades domésticas
• Possui estrutura reforçada, proporcionando maior 

durabilidade, além de pegador no fundo do balde
• Com pegador no fundo
• Material: plástico

BALDE PLÁSTICO

• Indicado para uso geral em atividades domésticas, 
construção civil, colheitas, entre outras

• Possui fundo plano
• Material do balde: plástico 
• Material da alça: plástico 
• Cor: preto

BALDES PLÁSTICOS

GRADUADO
COR: TRANSPARENTE
• Indicado para diversas  

finalidades no âmbito domiciliar
• Possui alça com pegador anatômico
• Material do balde: polipropileno
• Material da alça: plástico

COR: VERDE
• Indicado para diversas  

finalidades no âmbito domiciliar
• Confeccionado em plástico,  

proporcionando maior leveza
• Material do balde: polipropileno
• Material da alça: arame galvanizado

COR: AZUL
• Indicado para diversas  

finalidades no âmbito domiciliar
• Confeccionado em plástico,  

proporcionando maior leveza
• Material do balde: polipropileno
• Material da alça: arame galvanizado

35 litros

capacidade emb. código

  8 litros 12 33 15 508 000
10 litros 12 33 15 510 000

capacidade emb. código

  8 litros 12 33 15 408 000
10 litros 12 33 15 410 000

capacidade emb. código

  8 litros 12 33 15 108 000
11 litros 12 33 15 111 000
16 litros   6 33 15 116 000
20 litros   6 33 15 220 000

capacidade emb. código

12 litros 12 33 15 001 200

emb. código

12 33 15 400 121

cor emb. código

preto 12 33 15 012 001
amarelo 12 33 15 012 002

cor emb. código

preta 3 80 99 050 000
branca 3 80 99 050 001
amarela 3 80 99 050 002
azul 3 80 99 050 003
marrom 3 80 99 050 004
verde 3 80 99 050 005
vermelho 3 80 99 050 006

capacidade diâmetro x altura emb. código

35 litros 350 mm x 475 mm 4 80 99 001 035
64 litros 420 mm x 600 mm 4 80 99 001 064
97 litros 500 mm x 660 mm 4 80 99 001 097


