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ADITIVOS DE COMBUSTÍVEL

STOP SMOKE

Injetores limpos • Anti-fumaça • Pré-ITV Antihumoso • Tratamiento pre-ITV
Nova fórmula, torna-se um dos aditivos de combustível 
mais completos do mercado. É um produto que oferece as 
características de quatro produtos em apenas um. É um 
limpador de alta velocidade para injetores de última geração, 
remove qualquer tipo de sujeira e impurezas que impeçam o 
bom funcionamento de todo o sistema de combustível. Além 
disso, é um excelente tratamento de combustível e depósitos, 
removendo água e condensação. 
New 4-in-1 formula
1- Limpe os injetores 2- Anti-fumo 
3- tratamento pré-itv 4- Tratamento de combustível

Potente limpador do sistema de combustão, que reduz a 
emissão de fumaça e partículas em até 50%. Ideal para 
tratamentos pré-ITV (Inspeção Técnica Veicular). Em caso 
de persistência ou fumaça muito preta, recomenda-se a 
limpeza com Ceroil Inyetsol+ e/ou Admission Cleaner.
• Gasolina e Diesel.
• Reduz a emissão de fumaça e gases poluentes em até 
50%.
• Reduz as emissões de hidrocarbonetos não queimados.
• Reduz as emissões de partículas.
• Reduz as emissões de monóxido de carbono (CO) e de 
óxido de nitrogênio (Nox).REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0019FAC 500 ml 12
CO0019HAC 1 L 12
CO0019JAC 5 L 4
CO0003YAC 100 ml 20

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0042FNA 200 ml 12

CATALYST CLEANER

Limpa catalizador • Diesel y gasolina
Poderoso limpador do Catalisador, Sensor Lambda e dos 
elementos que compõem o sistema escape. Ideal para 
superar os controles antipoluição, pois dissolve depósitos 
de fuligem e resina.
• Dissolve resíduos de diesel e gasolina no catalisador,
sonda lambda, bombas, injetores e sistema de exaustão.
• Reduz os custos de manutenção.
• Limpa e restaura a função catalítica.
• Restaura uma relação ar/combustível correta.
• Prolonga a vida útil do catalisador.
•Tratamento ideal para veículos que fazem viagens curtas.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0052FNA 500 ml 12
CO0052HNA 1 L 12
CO0052JNA 5 L 4

DIESEL POWER 

Impulsionador diesel
Tratamento de condicionamento de diesel, que aumenta 
o índice de cetano (índice de inflamabilidade do diesel) 
dependendo da concentração aplicada. Os efeitos 
deste tratamento melhoram a combustão e reduzem 
consideravelmente as emissões de partículas e a 
opacidade nos motores diesel
• Aumenta o número de cetanos. Previne a formação de 
resíduos por gasóleos com baixo índice de cetano.
• Melhora a partida a frio e a potência e resposta do motor.
• Estabiliza a marcha lenta e elimina os solavancos.
• Não danifica os catalisadores.
• Absorve água e reduz o congelamento do diesel.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0046BNA 200 ml 12
CO0046HNA 1 L 12

DPF CLEANER

Limpa o filtro de partículas (DPF/FAP)
Limpador de alta performance que regenera e remove a 
fuligem do DPF/FAP de forma rápida e segura, reduzindo 
os custos de manutenção. Devido ao stop&go que é feito 
em viagens curtas, o DPF/FAP não atinge a temperatura 
para remover a fuligem que nele se deposita. Os motores 
regeneram automaticamente o DPF injetando diesel 
para provocar a combustão, mas esse tipo de condução 
interrompe o processo e acumula fuligem em excesso. Isso 
faz com que a luz de advertência do DPF se acenda e haja 
perda de potência do motor, além de consumo excessivo 
de combustível e possíveis avarias. 

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0033FNA 500 ml 12
CO0033HNA 1 L 12
CO0033JNA 5 L 4

INYETSOL + 

PRODUTO EXCEPCIONAL

TRATAMENTO 
PRÉ-TESTE IDEAL

TRATAMENTO PRÉ-
TESTE IDEAL

100 ml.1 L.

1 L. 1 L. 1 L.

200 ml.

500 ml.

500 ml. 200 ml. 500 ml.
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ADITIVOS DE COMBUSTÍVEL

ACTICIDE® CMG

Antibacterianos para diesel

ACTICIDE® CMG é um biocida à base de solvente, uma mistura de clorometil 
/ metil isotiazolinona em glicol, recomendado para sistemas não aquosos 
ou com baixo teor de água, suscetíveis à contaminação microbiológica. O 
ACTICIDE® CMG apresenta boas propriedades anticorrosivas e proporciona 
proteção contra degradação microbiológica, além de evitar a formação de 
resíduos em tanques e refinarias, válvulas EGR, etc.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0056CNA 100 ml 20
CO0056FNA 500 ml 12
CO0056HNA 1 L 12
CO0056JNA 5 L 4
CO0056KNA 25 L -

ADITIVOS LUBRIFICANTES

PLATINUM

Reduz drasticamente o atrito Reduz drasticamente o atrito.
Concentração de micropartículas cerâmicas que, dispersas no óleo lubrificante, aderem ao metal, formando uma fina película 
protetora de dureza diamantada e muito escorregadia, conseguindo um efeito antifricção que melhora o desempenho, reduz 
o consumo e prolonga a vida útil do motor. É um tratamento metálico que não altera as propriedades do óleo. Tratamento 
para motor e/ou transmissão. Indicado para todos os tipos de motores e transmissões: automóveis, clássicos, corridas, ralis, 
desportivos, topo de gama, carrinhas, camiões, gruas, escavadoras, náutica, indústria, etc.
• Reduz o consumo de combustível em até 15%.
• Reduz notoriamente a emissão de fumaça e gases poluentes em até 50%.
• Facilita a partida a frio, evitando desgastes neste momento crítico.
• Melhora significativamente o desempenho em baixa velocidade.
• Redução da perda de energia por atrito.
• Diminui a temperatura de trabalho do motor, caixa de velocidades e transmissão.
• Reduz o consumo de óleo do motor, pois cobre suas tolerâncias.
• Minimiza o desgaste causado por aditivos EP em óleos minerais.
• Melhora a compressão e prolonga a vida útil do motor.
• Não altera as propriedades do óleo.
• Produto totalmente inofensivo para o motor.

Concentração de micropartículas cerâmicas que, dispersas 
no óleo lubrificante, ficam aderidas ao metal, formando 
uma fina película protetora de dureza diamantada e 
extremamente escorregadia, conseguindo um efeito 
antifricção que melhora o desempenho, reduz o consumo 
e prolonga a vida útil do motor. . É um tratamento metálico 
que não altera as propriedades do óleo. Indicado para 
motores 2T e 4T. Tratamento para motor e/ou transmissão.
• Reduz o consumo de combustível em até 15%.
• Reduz notoriamente a emissão de fumaça e gases polu-
entes em até 50%.
• Facilita a partida a frio, evitando desgastes neste momento 
crítico.REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0014DTA 100 ml 20
CO0014BTA 200 ml 12
CO0014HTA 1 L 12

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0014CTA 100 ml 20

FÓRMULA MELHORADA, MAIS 

CARGA CERÂMICA!!

atéaté

atéaté

consumo de consumo de 
combustívelcombustível

atrito e atrito e 
desgastedesgaste

fumaça e gases fumaça e gases 
poluentespoluentes

atuaçãoatuação

100 ml.

100 ml.

1 L.

1 L.

200 ml.

500 ml.
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ADITIVOS LUBRIFICANTES

ADITIVOS LUBRIFICANTES KITS

HYDRAULIC TAPPETS VISCOSITY +

Reduz o ruído do sistema hidráulico Aumenta o índice de viscosidade do óleo
Aditivo detergente para limpeza de dutos de óleo e tuchos 
hidráulicos. Além disso, seu efeito antifricção reduz o ruído 
do tucho e da válvula.

• Reduz o ruído do tucho.
• Elimina resíduos de lubrificantes.
• Melhora a operação da haste hidráulica.
• Melhora o desempenho do motor.
• Adequado para motores Diesel e a gasolina.

Produto formulado a partir de uma mistura de produtos 
de base sintética que atuam como modificadores de 
atrito, melhorando notavelmente o índice de viscosidade 
e aumentando assim a compressão.
• Aumenta a compressão do motor.
• Melhora a potência do motor.
• Reduz o desgaste e o atrito das peças internas do motor.
• Reduz o ruído do motor.
• Restaura a compressão nos cilindros.
• Reduz o consumo de óleo e fumaça de escape.
• Aumento notável do índice de viscosidade.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0058FNA 390 ml 6
REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0059FNA 400 ml 6

ECONOMIZER KIT

Injetores limpos + Tratamento antifricção
CEROIL PLATINUM: Concentração de partículas microcerâmicas que formam uma dispersão no óleo lubrificante e permanecem aderidas ao metal, criando uma película fina de dureza diaman-
tada e extremamente escorregadia, conseguindo um efeito antifricção que melhora o desempenho, reduz o consumo e prolonga a vida útil do motor.
INYETSOL+: O aditivo de combustível mais completo. Todas as características de 4 produtos em 1. Limpador de alta velocidade com tecnologia de ponta. Remova qualquer sujeira que esteja 
obstruindo os dutos de combustível e impedindo a operação adequada do injetor.

• Adequado para gasolina e Diesel.
• Reduz o consumo de combustível em até 15%.
• Reduz a emissão de fumaça e gases poluentes em até 44%.
• Facilita o arranque a frio.
• Remove resíduos e carbono da câmara de combustão.
• Não altera a octanagem do combustível.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0032FNA 500 ml + 200 ml 12
CO0035FNA 100 ml + 200 ml 12

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0031FNA 100 ml + 100 ml 12
REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0034FNA 1 L + 1 L 6

Up to Up to 

up to up to 

consumo de consumo de 
combustívelcombustível

fumaça e gases fumaça e gases 
poluentespoluentes

atuaçãoatuação Tratamento Tratamento 
pré-teste pré-teste 

idealideal

390 ml. 400 ml.
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COBERTURA DE FUGASKITS

DPF CLEANER KIT 2 PHASES

Limpa e regenera o filtro de partículas (DPF/FAP)
Limpador de alto desempenho que regenera e remove a fuligem do DPF/FAP de forma rápida e segura, reduzindo os custos de manutenção.
Devido ao stop&go que é feito em viagens curtas, o DPF/FAP não atinge a temperatura para remover a fuligem que nele se deposita. Os 
motores regeneram automaticamente o DPF injetando diesel para causar combustão no DPF, mas esse tipo de condução impede o processo 
e a fuligem se acumula em excesso. Isso faz com que a luz de advertência do DPF se acenda e haja perda de potência do motor, além de 
consumo excessivo de combustível e possíveis avarias..
• FASE 1 – DESCARBONIZAÇÃO
FASE 2 – NEUTRALIZADOR
ACESSÓRIO: Pistola de descarga para aplicação do produto e limpeza eficiente do DPF.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0050HNA 1 L + 1 L 6
CO0050JNA 5 L + 5 L 4

PIDPF 750 ml GUN

COBERTURA DE FUGAS

STOP FUGAS RADIADOR EXPRESS STOP FUGAS RADIADOR COBRE STOP FUGAS MOTOR

Repara pequenos vazamentos e previne. Tratamento selante permanente. Regenerates gaskets and prevents leaks
É um aditivo para água de refrigeração que repara pequenos 
vazamentos no circuito de refrigeração e protege contra 
oxidação e corrosão. Recipientes de alumínio.
• Limpa o sistema do radiador removendo calcário, óxidos 
e resíduos.
• Veda pequenos vazamentos no circuito de refrigeração.
• Não agride borrachas, borrachas ou juntas.
• Baixo ponto de fluidez. Excelente transferência de calor.
• Excelente proteção contra corrosão.
• Reduz os custos de manutenção.

Tratamento de vedação permanente para o circuito de 
refrigeração, composto por uma mistura de partículas 
cerâmicas e partículas de cobre que são ativadas pela 
temperatura, vedando permanentemente o vazamento. 
Recipientes de alumínio.
• Não pesa nem obstrui. Vedações durante toda a vida útil 
do radiador.
• Não agride juntas nem borracha. Não veda sobre as mangas.
• Compatível com todos os anticongelantes.

Aditivo solúvel em óleo, que regenera juntas endurecidas, 
cobre pequenas rachaduras, elimina e previne pequenos 
vazamentos de óleo. Para todos os tipos de motores a 
diesel e gasolina com vazamentos de óleo.
• Restaura a elasticidade dos anéis herméticos e
as vedações de borracha e neoprene do virabrequim,
cames e guias de válvulas.
• Não altera a qualidade ou viscosidade do óleo.
• Reduz o consumo de óleo do motor.
• Elimina vazamentos de óleo.
• Devolve a elasticidade às juntas e vedações do motor.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0021FIS 500 ml 12
CO0021HIS 1 L 12
CO0021JIS 5 L 4

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0036FNA 500 ml 12
CO0036HNA 1 L 12
CO0036JNA 5 L 4

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0030FNA 500 ml 12
CO0030HNA 1 L 12
CO0030JNA 5 L 4

1 L. 1 L.

1 L. 1 L. 1 L.

1 L. 1 L.

500 ml. 500 ml. 500 ml.
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COBERTURA DE FUGAS

COBERTURA DE FUGAS

TAPA FUGAS 
DIRECCIÓN ASISTIDA

TAPA FUGAS CAMBIO MANUAL

Regenera as juntas e elimina vazamentos
Regenera as juntas e elimina vazamentos

Aditivo solúvel em óleo que regenera juntas endurecidas, 
cobre pequenas rachaduras, elimina e previne pequenos 
vazamentos de óleo do circuito da direção hidráulica. 
Compatível com todos os óleos usados em sistemas de 
direção hidráulica ou caixas de câmbio automáticas que 
atendam às especificações DEXRON ou equivalentes e 
LHM.
• Restaura a elasticidade das juntas de borracha ou neoprene.
• Previne e tapa vazamentos sem desmontagem.
• Não altera a qualidade ou viscosidade do óleo.
• Garante o bom funcionamento e reduz o ruído da direção 
hidráulica.
• Previne o envelhecimento e oxidação do óleo da direção 
hidráulica.

Aditivo solúvel em óleo para regenerar juntas e vedações 
da caixa de engrenagens, restaurando a vedação. Evite 
manchas de óleo sob o veículo. Evita que as embreagens 
secas recebam partículas de óleo e lubrificação 
insuficiente da caixa de engrenagens, além de evitar 
possíveis danos na caixa de engrenagens devido a baixos 
níveis de óleo. Evite manchas de óleo prejudiciais ao meio 
ambiente.
• Impede vazamentos de óleo em caixas de engrenagens e 
transmissões com vazamento.
• Regenera e suaviza juntas endurecidas.
• Protege as embreagens contra vazamentos de 
óleo, previne deficiências de lubrificação e danos na 
transmissão devido ao baixo nível de óleo.

REF CO00009PU
SUPORTE DE EXPOSIÇÃO DE 

CEROIL DE MADEIRA
€89.50

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0087CNA 100 ml 8
REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0088BNA 200 ml 12

100 ml.
200 ml.
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SPRAYS 

ADMISSION CLEANER

Limpiador do sistema de entrada
Poderoso limpador orgânico que remove resíduos e 
sedimentos do circuito de admissão, turbos, válvulas EGR, 
etc. Tratamento pré-ITV ideal
ara todos os circuitos de admissão de motores diesel e 
a gasolina, turbocompressores e carburadores. Excelente 
limpador de filtros de espuma.
• Protege e limpa os sensores de oxigénio e o conversor 
catalítico.
• Limpa por desgaste e/ou lambedura, eliminando o risco 
de entrada de partículas duras e de núcleos duros nas 
câmaras de combustão.
• Restaura a velocidade de marcha lenta.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0041EIS 400 ml spray 12

AFROUXADOR MULTIUSOS

Afrouxamento com cerâmica
Afrouxador multiusos concentrado com cerâmica.
• Lubrifica rápida e duradouramente as peças descalcifi-
cadas.
• Protege contra a ferrugem e a corrosão.
• Excelente penetração devido à micronização da cerâmi-
ca (3μ).
• Remove alcatrão, ferrugem e partículas corrosivas.
• Reduz o ruído (metal sobre metal).
• Reduz a gripagem do metal devido à temperatura, humi-
dade ou ferrugem.
• Não ataca borrachas, borrachas ou materiais plásticos.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0016EIS 400 ml 12
CO0016KIS 25 L -

LIMPADOR DE TRAVÕES

Limpa travoes e embreagens
Limpador potente para freios, embreagens e peças 
mecânicas com secagem ultrarrápida.
• Produto de rápida aplicação e alta volatilidade.
• Remove óleo, graxa, fluido de freio, poeira e resíduos de 
fricção.
• Elimina o emperramento nas embreagens causado pela 
oxidação das peças metálicas.
• Elimina o ruído do captador.
• Não danifica borracha, borracha ou materiais plásticos.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0022EIS 400 ml 12
CO0022JIS 5 L 4
CO0022KIS 25 L -

QUICK START

Facilita a partida do motor.
Spray auto-iniciante à base de solvente e óleo com propul-
sor inflamável. Adequado para todos os tipos de motores 
a diesel e gasolina.
• Rápido e seguro na partida de problemas, especialmente 
em climas frios e úmidos.
• Indicado para motores com problemas de compressão.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0047BIS 200 ml 12

CARBON CLEANER

Descarbonizadores INJETORES-TURBO-EGR
Poderoso descarbonizador que remove resíduos presos a 
injetores, turbos e válvulas EGR, etc. Turbos, Válvulas EGR, 
etc. Ideal Pré-ITV. Para todos os circuitos de admissão 
de motores diesel e gasolina, turbos e carburadores. 
Excelente limpador de filtro de espuma.
• Reduz o consumo de combustível e as emissões poluentes.
• Remove detritos e sedimentos do circuito de aspiração.
• Protege e limpa sensores de oxigênio e catalisador.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0053EIS 400 ml 12
CO0053JIS 5 L 4
CO0053KIS 25 L -

DESBLOQUEIA INJETORES

Desbloqueia injetores e velas de ignição
Produto spray penetrante com cerâmica (nitreto de boro) e 
lubrificante, que auxilia no desbloqueio de injetores e velas 
apreendidos, liberando-os e facilitando sua remoção.
• Facilita a remoção rápida de injetores e velas de ignição 
presos
• Contém micropartículas cerâmicas e outros compostos 
que penetram e facilitam a extração.
• Não contém produtos agressivos para o motor.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0077FIS 400 ml 12

400 ml.

200 ml.

400 ml.

400 ml.

400 ml.

400 ml.
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SPRAYS 

DRY LUBE

Lubrificação a seco de cerâmica
Lubrificante com alta concentração de cerâmica, para 
lubrificação a seco de materiais metálicos e plásticos.
• Reduz o atrito, previne o desgaste e protege contra a 
corrosão.
• Lubrifica a seco até 950ºC continuamente.
• Reduz o ruído (metal sobre metal).
• Evita o emperramento do metal devido à temperatura, 
umidade ou ferrugem.
• Não agride borrachas, borrachas, plásticos ou metais.
• Evita a aderência de sais, tintas, poeira, lama, etc.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0009EIS 400 ml 12

LIMPIA CONTATOS

Contactos limpos
Dissolve e remove óxidos e sulfetos produzidos pelos 
efeitos de inundações e umidade em circuitos e sistemas 
elétricos. Também pode ser usado para remover óleos e 
resinas. Produto não agressivo. Não ataca os materiais 
mais comuns usados em sistemas elétricos.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0076BLI 200 ml 12

MULTI LUBE

Lubrificante Cerâmico Multiuso
Lubrificante concentrado multiuso com cerâmica. 
Recipientes de alumínio. Desincrusta, solta e lubrifica todas 
as peças enferrujadas e/ou emperradas.
• Excelentes propriedades lubrificantes, EP e antidesgaste
• Grande estabilidade contra oxidação e envelhecimento.
• Lubrifica a altas temperaturas e protege da corrosão 
interna e externa.
• Excelente penetração graças à baixa micronização da 
cerâmica.
• Reduz o ruído (metal sobre metal).
• Não agride borracha, borracha ou materiais plásticos.
• Evita a aderência de sais, tintas, poeiras, etc.
* MULTI-LUBE PLUS com alto teor cerâmico.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0007EIS 400 ml 12
* CO0010EIS 400 ml 12

GRASA MP 2.5

Graxa de lítio branca
Graxa de lítio multifuncional com alta estabilidade 
térmica e múltiplas aplicações. Para todos os tipos de 
uso como rolamentos de esferas, rolos, rolamentos, guias, 
engrenagens abertas, cremalheiras, chaves de válvulas, 
eixos e selos mecânicos para bombas de água, moldes de 
injeção, etc..
• Reduz o atrito e evita o desgaste e a degradação térmica.
• De -30ºC a +160ºC
• Reduz o ruído (metal sobre metal).
• Reduz a aderência do metal devido à temperatura, 
umidade ou ferrugem.
• Não agride borracha, borracha ou materiais plásticos.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0008EIS 400 ml 12
CO0004HIG 1 kg 6
CO0004JIG 5 kg 4

400 ml.

400 ml. 400 ml.

200 ml.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO

CLEANER + ULTRA CLEANER

Limpador desengraxador universal Desengraxante biodegradável
Detergente desengordurante universal para a remoção 
de gorduras e todos os tipos de resíduos persistentes. 
Remove resíduos, graxa e óleo de todo tipo de peças 
metálicas e plásticas, sem necessidade de esforço ou 
produtos cáusticos ou agressivos.
• Excelente desengordurante exterior para motores e peças.
• Remove resíduos de gordura e metal.
• Elimina vestígios de alcatrão, oxidação e partículas 
corrosivas.
• Produto de rápida aplicação e alta volatilidade.
• Não danifica borracha, borracha ou materiais plásticos.
• Produto de baixa toxicidade. Biodegradável.

Desengraxante industrial multifuncional para limpeza de 
peças e máquinas ultrassônicas.
É um desengordurante ativo à base de solventes 
poliálcoois e inibidores anticorrosivos, especialmente para 
a remoção de graxa e todo tipo de sujeira persistente. Não 
contém NaOH (soda).
Devido ao seu grande poder de limpeza, elimina as 
graxas e sujeiras mais incrustadas sem a necessidade de 
esforços mecânicos ou produtos agressivos.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0020JIS 5 L 4
CO0020KIS 25 L -

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0049JNA 5 L 4
CO0049KNA 25 L -

BRAKE CLEANER

Limpar freios e embreagens
Limpador potente para freios, embreagens e peças 
mecânicas com secagem ultrarrápida.
• Produto de rápida aplicação e alta volatilidade.
• Remove óleo, graxa, fluido de freio, poeira e resíduos de 
fricção.
• Elimina o emperramento nas embreagens causado pela 
oxidação das peças metálicas.
• Elimina o ruído do captador.
• Não danifica borracha, borracha ou materiais plásticos.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0022EIS 400 ml 12
CO0022JIS 5 L 4
CO0022KIS 25 L -

DEGELADOR ADBLUE LIMPIA INYECTORES ADBLUE

Pulverizador de degelo do pára-brisa do carro Solução de ureia Aditivo de limpeza de sistemas SCR
O produto degelador remove o gelo de para-brisas e 
travas. Atua imediatamente na superfície de para-brisas, 
janelas, travas, faróis, espelhos ou qualquer parte exposta 
a temperaturas abaixo de zero. Uma pequena quantidade 
é suficiente para derreter geada, neve ou gelo.
• Uma camada fina pode ser aplicada à noite como 
preventivo.

Aproximadamente 32,5% de solução de uréia dissolvida 
em água desmineralizada de acordo com os requisitos 
para veículos equipados com tecnologia SCR sob as 
normas de emissões gasosas Euro IV, Euro V e Euro VI.

Substância ativa para resolver problemas de entupimento 
devido à cristalização nos injetores de AdBlue. A fórmula 
especialmente desenvolvida limpa injetores de ureia 
sujos e catalisadores SCR. Isso pode evitar perda de 
desempenho para falha do motor. Recomenda-se a 
aplicação periódica para fins preventivos.
DOSE DE REMÉDIO: Aplicar todos os 100 ml do recipiente 
no depósito de AdBlue, de preferência na fase de reserva 
(quando formos notificados de que é necessário reabastecer).
DOSE PREVENTIVA: Dosear os 100 ml do frasco em três 
ou quatro aplicações (de 33-25 ml cada) como tratamento 
preventivo cada vez que o depósito de AdBlue for 
reabastecido.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0089DLI 250 ml 20
REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0090GNA 10 L -

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0091CLI 100 ml 20

5 L. 5 L. 5 L.

250 ml. 100 ml.

10 L.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO LIMPEZA E MANUTENÇÃO

SILICONE JUNTAS

Silicone não acético, forma juntas.
Silicone não acético que forma juntas para juntas 
mecânicas. Para uso em virabrequins, cárteres, caixas 
de engrenagens, termostatos, tubos de condução de 
óleo, vedações de caixas de conexão, bombas de água, 
vedações de aparelhos elétricos, etc.
• Resistente a óleos, anticongelantes, hidrocarbonetos e 
umidade.
• Resistente ao ciclo térmico, vibração e choque, produzindo 
uma junta eficaz.
• Elevada estabilidade mecânica às vibrações.
• Possibilidade de preenchimento de grandes cavidades.
• Não agride juntas, borracha ou metais como alumínio e aço.
• Alta resistência térmica de -60ºC a 260ºC

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0038CNA 200 ml 12

RADIADOR CLEANER ÁCIDO RADIADOR CLEANER ALCALINO

MOTOR CLEANER

Elimina os óxidos do sistema de refrigeração Limpa o óleo da cabeça do cilindro quebrada

Aditivo de limpeza para o interior do motor

É um aditivo que limpa e remove óxidos, depósitos 
calcários e graxa do sistema de refrigeração. Adequado 
para alumínio e ideal para cobre, deja limpio. Para todos 
os circuitos de refrigeração e radiadores de qualquer 
automóvel, autocarro, camião, náutico e maquinaria.
• Limpa o sistema do radiador, removendo óxidos e resíduos.
• Não agride borracha, juntas ou metais.
• Excelente proteção contra corrosão.
• Reduz os custos de manutenção.

É um aditivo para água de refrigeração que remove o óleo 
de uma junta de cabeçote quebrada e também limpa e 
remove óxidos, depósitos calcários e graxa do sistema de 
refrigeração. 
• Limpia el sistema del radiador, eliminando óxidos y residuos.
• No ataca gomas, juntas ni a los metales.
• Excelente protección contra la corrosión.
• Disminuye costos de mantenimiento.

Aditivo de limpeza para óleo. Remove todos os tipos de 
resíduos, sedimentos e incrustações do interior do cárter. 
Para motores a gasolina e diesel. Aplicável em todas as 
partes internas do motor: cárter, bielas, virabrequim, árvore 
de cames, válvulas, segmentos, bomba de óleo, carcaças, 
sistemas hidráulicos, caixas de engrenagens, pinos, etc.
• Prolonga a vida útil e melhora a circulação do óleo novo.
• Não é corrosivo. Não ataca borrachas, borrachas, plásticos 
ou metais.
• Miscível com todos os óleos minerais e sintéticos.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0028FNA 500 ml 9
CO0028HNA 1 L 6
CO0028JNA 5 L 4
CO0028KNA 25 L -

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0047FNA 500 ml 9
CO0047HNA 1 L 6
CO0047JNA 5 L 4
CO0047KNA 25 L -

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0029FNA 500 ml 12
CO0029HNA 1 L 12
CO0029JNA 5 L 4
CO0029KNA 25 L -

CHAMPÚ CARROCERÍAS

Espuma para lavagem de veículos
Produto concentrado para lavagem, manualmente ou 
através de túnel de lavagem; carrocerias, caminhões, 
etc. É ideal para limpar e proteger o exterior do veículo 
de todas as condições meteorológicas, como sol, poeira 
e chuva.
Os produtos de limpeza profissional para automóveis ou 
camiões são totalmente testados para uma limpeza ideal 
da carroçaria do seu carro ou camião. Além disso, atuam 
mesmo nas áreas mais conflituosas do veículo, evitando 
obstruções e desgastes em bicos, tubulações e bombas.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO090HLI 1 L 12
CO090JLI 5 L 40
CO090KLI 25 L -

POLONÊS

Sistema Eco-Clean 3 em 1
Produto profissional para uso automotivo. Abrasivo de grau 
médio produzindo um resultado de alto brilho, adequado 
para tintas e vernizes convencionais. Sem silicone. 
Adequado para remover marcas de lixamento, deixando um 
acabamento brilhante. Para aplicação rotativa ou orbital com 
gorros de lã ou almofadas amortecedoras.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0068DLI 150 ml 6

150 ml.

200 ml.

5 L.

1 L.

1 L. 1 L.

500 ml.

500 ml. 500 ml.



14 ceroil.com

WINTER DIESEL RACING COOLANT ON TRACK COOLANT 

Anticongelante para gasoleo Fórmula sem água -55ºC a 185ºC Água de resfriamento de competição para asfalto
Aditivo melhorador de fluidez do diesel frio: amplia a faixa de 
uso do diesel, diminuindo sua temperatura de congelamento 
e retardando o aparecimento de cristais no diesel que 
obstruem o filtro e impedem a partida do motor. Aditivo 
especial para reduzir a temperatura de congelamento do 
diesel.
Em todos os tipos de veículos motorizados equipados 
com motores diesel. Bem como em autocarros, camiões, 
máquinas agrícolas e obras públicas, etc..

Líquido de refrigeração anticongelante isento de água 
concentrado cujo ponto de ebulição é superior a 185ºC para 
evitar sobreaquecimento, cavitação e ebulição no sistema de 
refrigeração. Proteção de -55ºC a 185ºC.
Utilização indicada em competição para carros e motos que 
permitam a sua utilização nos regulamentos. Recomendado 
para sistemas de refrigeração incompatíveis com água. 
Adequado para radiadores de ferro, alumínio e cobre.
• Previne a corrosão causada pela água.
• Proteção antioxidante do circuito.

Fluido incolor, refrigerante, formulado sem glicol e com 
aditivos anticorrosivos à base de H2O desmineralizado.
• Formulado sem glicol.
• Não escorrega em contato com o asfalto.
• Altas qualidades de transmissão de calor.
• Reduz a temperatura de trabalho do motor.
• Grande poder anticorrosivo.
• Não ataca juntas nem vedações.
• Evita a cristalização da incrustação.
• Dilui calcificações e resíduos.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0042HNA 1 L 12
CO0042JNA 5 L 4

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0048HNA 1 L 12
CO0048JNA 5 L 4
CO0048KNA 25 L -

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0055HNA 1 L 12
CO0055JNA 5 L 4
CO0055KNA 25 L -

COMBUSTÍVEL 
DIESEL COMPETITION COMPETITION

ANTICONGELANTE E REFRIGERANTES

A MELHOR solução é a PREVENÇÃO

TRATAMENTO 
PRÉ-TESTE 

IDEAL

5 L. 5 L. 5 L.

1 L. 1 L. 1 L.
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ANTICONGELANTE E REFRIGERANTES

ORGÂNICO

50% anticongelante30% anticongelante
Refrigerante orgânico anticongelante à base de 
monoetilenoglicol diluído com água desmineralizada e 
aditivos que previnem a oxidação e a depressão, também 
contém inibidores orgânicos de longa duração que 
proporcionam um melhor funcionamento do sistema de 
refrigeração. Dependendo de sua concentração, produz 
um baixo ponto de congelamento, aumenta o ponto de 
ebulição, evita a corrosão e a formação de espuma.

Refrigerante orgânico anticongelante à base de 
monoetilenoglicol diluído com água desmineralizada e 
aditivos que previnem a oxidação e a depressão, também 
contém inibidores orgânicos de longa duração que 
proporcionam um melhor funcionamento do sistema de 
refrigeração. Dependendo de sua concentração, produz 
um baixo ponto de congelamento, aumenta o ponto de 
ebulição, evita a corrosão e a formação de espuma.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0024HNA 1 L 15
CO0024JNA 5 L 4
CO0024KNA 25 L -

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0023HNA 1 L 15
CO0023JNA 5 L 4
CO0023KNA 25 L -

ANTICONGELANTE ESPECIAL DE BAIXA TEMPERATURA

G12 50% G12 100%
Líquido anticongelante concentrado especialmente 
indicado para proteger contra baixas temperaturas 
qualquer tipo de circuito de refrigeração fechado, atingindo 
sua proteção até –35°C.
• Não ataca os diferentes materiais
• Alta estabilidade e baixa volatilidade
• Proteção antioxidante do circuito
• Não faz espuma e não deixa resíduos

Líquido anticongelante concentrado especialmente 
indicado para proteger contra baixas temperaturas 
qualquer tipo de circuito de refrigeração fechado, atingindo 
sua proteção até –52°C.
• Não ataca os diferentes materiais
• Alta estabilidade e baixa volatilidade
• Proteção antioxidante do circuito
• Não faz espuma e não deixa resíduos

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0040HNA 1 L 15
CO0040JNA 5 L 4
CO0040KNA 25 L -

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0043HNA 1 L 15
CO0043JNA 5 L 4
CO0043KNA 25 L -

ANTICONGELANTE E REFRIGERANTES

5 L.

5 L.

5 L.

5 L.
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E C O L Ó G I C A  E  B I O D E G R A D Á V E L

ECO CLEAN – LIMPEZA ECOLÓGICA

INTERIORES TAPEÇARIAS CARROÇARIAS

MOTOCICLETAS

Limpador de interiores com condicionador Limpador de estofados e carpetes Limpador de corpo seco

Limpador ecológico para motociclos 

É um produto desenvolvido para limpar e condicionar 
superfícies vinílicas ou materiais de última geração do setor 
automotivo, além de borracha e plástico. Repele poeira e 
sujeira. Previne a formação de impressões digitais e marcas, 
reduzindo ao mínimo os riscos. Não amarela com o tempo 
nem altera a cor das superfícies. Não ataca metais. Indicado 
para automóveis, tetos vinílicos, couros, tabliers, móveis 
lacados, etc. Não contém silicone.

Limpador eficaz para todos os tipos de estofados. Fornece 
uma espuma abundante que extrai a sujeira dos tecidos sem 
danificá-los, removendo a sujeira mais profunda e revivendo 
as cores. Ideal para a limpeza profunda de todo o tipo de 
estofos em tecido ou pele, tapetes, alcatifas, etc.; exceto 
tecidos de lã.

Produto específico para a lavagem ecológica, sem água, 
de todo o tipo de veículos. Sua fórmula especial permite 
que o veículo seja bem lavado, incluindo aros e pneus, 
sem a necessidade de água, obtendo uma economia 
significativa de recursos naturais e evitando a poluição e 
o descarte de efluentes. Remove toda a sujeira aderida ao 
veículo: óleos, poeira, insetos, etc; respeitando a pintura e 
proporcionando um acabamento de alta qualidade com um 
brilho espetacular, Deixando um toque suave e escorregadio 
que repele a poeira. 

Produto específico para a lavagem ecológica, sem água, de 
motocicletas. Sua fórmula especial permite que o veículo 
seja bem lavado, incluindo aros e pneus, sem a necessidade 
de água, obtendo uma economia significativa de recursos 
naturais e evitando a poluição e o descarte de efluentes. 
Remove toda a sujeira aderida ao veículo: óleos, poeira, 
insetos, etc. respeitando a pintura e proporcionando um 
acabamento de alta qualidade com um brilho espetacular, 
deixando um toque suave e escorregadio que repele a poeira, 
mantendo a superfície limpa e brilhante por mais tempo.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0064FLI 500 ml 6
REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0062FLI 500 ml 6
REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0061FLI 500 ml 6

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0070FLI 500 ml 6

JANTES DE MOTO

Limpador de aro de motociclos
Produto altamente concentrado para limpeza de aros de 
motocicletas de alumínio e outros materiais. Remove a 
sujeira que se acumula nos aros, deixando-os totalmente 
limpos e brilhantes. produto alcalino.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0069FLI 500 ml 6

JANTES

Limpador de aro de alumínio
Produto altamente concentrado para limpeza de aros de 
alumínio e outros materiais. Remove o carbono e a sujeira 
que se acumula nos aros, deixando-os completamente 
limpos e brilhantes.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0065FLI 500 ml 6

500 ml.

500 ml.

500 ml.

500 ml.

500 ml.

500 ml.
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E C O L Ó G I C A  E  B I O D E G R A D Á V E L E C O L Ó G I C A  E  B I O D E G R A D Á V E L

ECO CLEAN – LIMPEZA ECOLÓGICA ECO CLEAN – LIMPEZA ECOLÓGICA

PNEUS MOSQUITOS VIDRO

Brilho do pneu Limpa mosquitos e outros insetos Limpador de vidro multiuso
Produto específico para polimento de pneus. Proporciona 
um brilho intenso e duradouro, dando um novo visual ao 
pneu. É um produto de manuseio seguro, pois não contém 
solventes. Não resseca a borracha e não é inflamável.

ECO CLEAN Cleans Insects é um produto especialmente 
formulado para limpar mosquitos e sujeiras da morte de 
insetos que impactam as superfícies dos veículos. Possui alto 
poder desengordurante, removendo a sujeira sem grande 
esforço. Não danifica as superfícies tratadas, deixando-as 
brilhantes e limpas após o enxágue final.tc.Ideal

ECO CLEAN Window Cleaner é um removedor de bactérias 
multiuso para uso direto com alto poder de limpeza para 
espelhos e janelas. Devido à sua formulação especial e ao 
seu teor de amónio quaternário, proporciona um elevado 
poder sanificante em todas as superfícies tratadas. Com 
efeito de auto-secagem, evapora rapidamente, deixando 
as superfícies claras sem véus ou embaçamento. Atende 
a todos os requisitos exigidos pelas normas internacionais 
vigentes sobre qualidade, biodegradabilidade e respeito ao 
meio ambiente.re-ITV. 

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0067FLI 500 ml 6
REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0066FLI 500 ml 6
REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0060FLI 500 ml 6

PELE NUTRITIVA

Cuidados com couro e outros estofados
La tapicería de cuero requiere un acondicionado específico 
para mantenerla suave y nutrida. Este producto hidrata la 
superficie preservando su fuerza, textura, belleza y flexibilidad. 
Fórmula no grasienta que seca al tacto en pocos minutos. 
Aporta agentes repelentes de suciedad y líquidos para 
incrementar la protección del cuero. Imprescindible para que 
la tapicería de cuero se mantenga perfecta durante años e 
ideal para rejuvenecer tapicerías castigadas o antiguas.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0063FLI 500 ml 6

500 ml. 500 ml. 500 ml.

500 ml.
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E C O L Ó G I C A  E  B I O D E G R A D Á V E L

HIGIENE E SANITIZAÇÃO

ALCOHOL GEL

Solução hidroalcoólica higienizante
Solução hidroalcoólica especialmente desenvolvida para higienização rápida e eficiente por fricção sem a necessidade de 
enxágue. É um limpador indicado para limpar superfícies e higienizar a pele. Ph neutro Útil para manipuladores de alimentos 
em indústrias de carnes e alimentos, escolas, creches... e em todos os casos em que seja necessário um efeito sanificante 
complementar ao sabonete. Devido à sua composição, também pode ser utilizado para limpeza de material de corte, facas, etc
• Não requer o uso de água
• Rápida aplicação e secagem
• Efeito de resfriamento
• Permite que a higienização seja realizada com grande frequência, sem os inconvenientes da lavagem tradicional
Ingredientes: Álcool Desnaturado, Água, Glicerina, Polímero Carboxivinílico e Trietanolamina. C.I.15985. Contém até 70% de 
etanol em solução.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0072CLI 100 ml 20
CO0072BLI 200 ml 9
CO0072GLI 500 ml 9
CO0072JLI 5 L 4
CO0072DLI 250 ml 20
CO0072FLI 500 ml 6

ALCOHOL SPRAY

Álcool isopropílico - Spray de limpeza
Spray de limpeza altamente eficaz para todos os tipos de 
superfícies. Álcool 100% isopropílico que permite a limpeza 
das diferentes superfícies tratadas.
• Limpe rapidamente.
• Remove qualquer sujeira e CONTAMINANTE
• EVAPORAÇÃO COMPLETA.
• Não deixa resíduos.
• Não deteriora os protetores de borracha.
• Muito fácil de usar.
• Altamente eficaz.
• Sem perfume

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0075ELI 400 ml 12

SANI-COV SANI-COV PLUS

Sanitizante multiusos Limpeza sanitizante multiusos
Produto específico para a higienização ou sanitização de 
qualquer tecido ou superfície, bem como carrocerias e partes 
internas de veículos ou capacetes de motocicletas. Ideal para 
tratar todo o tipo de artigos de boutique (vestuário e calçado) 
e veículos: automóveis de passageiros, veículos industriais, 
motociclos, bicicletas, scooters, etc. Formulado à base de 
cloreto de benzalcônio e uma mistura de álcoois.

Produto específico para limpeza e higienização sem água ou 
higienização profunda de qualquer tecido ou superfície, bem 
como carrocerias e partes internas de veículos ou capacetes 
de motocicletas. Ideal para tratar todo o tipo de artigos 
de boutique (vestuário e calçado) e veículos: automóveis 
de passageiros, veículos industriais, motociclos, bicicletas, 
scooters, etc. Formulado à base de tensoativos especiais e 
cloreto de benzalcônio.

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0073DLI 250 ml 20
CO0073JLI 5 L 4
CO0073KLI 25 L -

REF CAPACIDADE U/CAIXA

CO0074DLI 250 20
CO0074JLI 5 L 4
CO0074KLI 25 L -

250 ml. 250 ml.

100 ml.

200 ml.

5 L.

400 ml.
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HIGIENE E SANITIZAÇÃO

A CEROIL Product é uma empresa familiar que fabrica e distribui produtos de manutenção para uso automotivo, náutico e industrial, especializada 
em aditivos. Esses produtos evitam a ocorrência de falhas ou as solucionam sem a necessidade de remover ou desmontar componentes.

Os produtos deste tipo utilizam a chamada mecânica química, verdadeiramente eficaz se utilizada regularmente e sobretudo preventivamente. 
São soluções alternativas para reparos dispendiosos:

A melhor solução é a prevenção.
Com o firme compromisso de cuidar do meio ambiente, além dos aditivos acima mencionados, a ampla oferta da CEROIL inclui produtos certificados 
ecológicos e biodegradáveis para lavagem a seco de veículos, além de alguns desinfetantes.

• Juan Cano – CEO e fundador: “Estamos neste mercado há 18 anos, com base na qualidade da nossa gama de produtos e melhorando a nossa 
oferta dia a dia de acordo com as necessidades do mercado.”

• Cris Cano – Gerente de marca: ‘O nosso principal objetivo é oferecer aos nossos clientes a melhor solução possível com um produto de alta 
qualidade e uma relação qualidade/preço, prestando especial atenção ao respeito pelo ambiente, utilizando os componentes mais adequados.’

NOTAS
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