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O QUE OFERECEMOS

QUALIDADE
Os nossos produtos apresentam excelentes resultados

em testes de campo. 

RENTABILIDADE
Os nossos produtos têm um preço muito competitivo

pela sua qualidade. Sempre a ajudar o profissional. 



CREAM PAINT é um produto feito para limpar
as mãos, orientado para o profissional de
retoque de automóveis, eliminando os restos
de tintas sem danificar a pele, activando ao
mesmo tempo um poder curativo e curativo
de fissuras, prurido e outros problemas
derivados da pele. É também adequado
para gorduras, óleos, etc... Contém
regeneradores dermatológicos e essências
analérgicas de citrinos. 

DPA 020 CREAM – PAINT
CREME ESPECIAL DE LAVAGEM DE MÃOS DE

PINTOR.
 

APRESENTAÇÃO

 

5L.

BOMBA DE

DOSAGEM



CLEAN PAINT é um produto criado para as necessidades
do pintor de automóveis, removendo resíduos de tinta e
verniz que aparecem após a repintura e que devem ser
removidos sem danificar a camada de tinta antiga, bem
como materiais macios (borracha, plásticos, etc...). É
ideal para a limpeza de faróis e luzes com resíduos de
tinta.
É um excelente removedor de resíduos de cola adesiva e
cola húmida. 
O produto tem características imbatíveis no
desaparecimento de poluentes de silicone. 

DPA 030 CLEAN PAINT
PULVERIZADOR, TINTA, ADESIVO E

REMOVEDOR DE RESÍDUOS DE COLA.
 

APRESENTAÇÃO

20L.

5L. 

500cc 

PULVERIZADOR



BRILL CAR é um produto fabricado para a protecção e
cuidado de todos os tipos de superfícies de automóveis,
deixando um aspecto semelhante ao novo, sem excesso
de brilho e deixando um acabamento seco e perfumado
com um aspecto agradável. É um produto
cientificamente testado, sem silicone, também ideal
para o polimento e limpeza das partes superiores
(plásticos, pintura interior, etc.) de um motor devido ao
seu elevado ponto de fulgor. Utilizado para o polimento
final de carroçarias e motores, repelente de humidade e
anti-aderente. 
Produto universal, é utilizado para o polimento exterior
da carroçaria e de todos os tipos de borracha no
exterior dos veículos.

DPA 050 BRILL- CAR
POLACO ESPECIAL DE VINIL E COURO.

APRESENTAÇÃO

20L.

5L. 

500cc 

PULVERIZADOR



AMBI GOT é um ambientador, destruidor de odores,
ideal para botas de automóvel, eliminando odores de
derrames e humidade. É também utilizado para
impregnar os filtros de entrada de ar no
compartimento de passageiros, deixando um
agradável aroma higiénico no compartimento de
passageiros. O seu elevado conteúdo de fixadores
aromáticos selectivos torna-o um produto muito
rentável, dando ao reparador a oportunidade de
entregar trabalho com uma presença agradável a
baixo custo. Tem uma fragrância suave com perfume
de colónia. As fragrâncias serão feitas ao gosto do
consumidor.

DPA 062 AMBI- GOT & PAUL
ABSORVEDORES DE ODORES PARA VEÍCULOS

APRESENTAÇÃO

20L.

5L. 

500cc 

PULVERIZADOR



TAPI CLEAN S é um produto criado para a limpeza
de estofos de automóveis, tanto de tectos como
de pavimentos de veículos, painéis, etc. Tem um
alto poder de limpeza com matérias primas que
cuidam dos tons dos estofos. 

DPA 070 TAPI- CLEAN

LIMPADOR DE ESTOFOS

APRESENTAÇÃO

20L.

5L. 

500cc 

PULVERIZADOR



CLEANER INSECTS é um produto especialmente concebido para os
problemas que surgem quando se tenta remover insectos, aderindo à
superfície dos carros na parte da frente. É também excepcional para
remover a contaminação das camadas de tinta e verniz, deixando as
superfícies com aspecto polido e restaurando a cor original das
superfícies. Tem a capacidade de remover resíduos de oxidação tanto
em superfícies pintadas como em chapas metálicas puras. Os
profissionais utilizam-no como um polidor rápido, para realçar as
cores quando olham para os tons de acabamento. O composto é
inofensivo para qualquer superfície do carro (plásticos, estofos, couro,
etc.), mas agressivo para a sujidade e poluentes. 
 

DPA 092 CLEANER-INSECTS

LIMPADOR DE INSECTOS E PARTÍCULAS
OLEOSAS

APRESENTAÇÃO

20L.

5L. 

500cc 

PULVERIZADOR



DENS CAR FORCE DPA 094 é um desengordurante concentrado para
todos os tipos de superfícies na indústria automóvel e metalúrgica.
É adequado para remover sujidade de motores e peças, bem como
para lavar carroçarias de automóveis e veículos comerciais.
O produto também dá bons resultados na remoção de resíduos de
óleo e gorduras no chão das instalações das oficinas.
É biodegradável e permite grandes diluições em base aquosa.
 

DPA 094 dens car force
LIMPADOR DESENGORDURANTE

CONCENTRADO

APRESENTAÇÃO

20L.

5L. 

500cc 

PULVERIZADOR



Produto de limpeza formulado com surfactantes, álcool e perfume.
Remove facilmente a sujidade acumulada em qualquer tipo de
vidro, devido ao seu elevado poder de limpeza e evaporação rápida.
Não risca o vidro nem o seu acabamento. 
É particularmente adequado para a limpeza de vidros, mas também
pode ser utilizado em outros tipos de superfícies.
 

DPA 098 LIMP- CRIS 
LIMPA-JANELAS PROFISSIONAL

APRESENTAÇÃO

20L.

5L. 

500cc 

PULVERIZADOR



LLEX CLEANER-M é um produto concebido para a limpeza
da carroçaria de automóveis e motociclos. É um produto
com alto poder espumante que não danifica superfícies e
remove eficazmente a sujidade. Pode ser usado para
lavagem manual bem como em túneis de lavagem de
automóveis. 
Dependendo da sujidade do veículo, pode ser diluído com
1-5 %.
 

DPA 139 LEX CLEANER M
MANUAL DE CHAMPÚ

APRESENTAÇÃO

20L.

5L. 

 



Vamos falar

ENDEREÇO POSTAL
Calle travesia de l'alqueria N8 46469
Beniparrell VALENCIA

NÚMERO DE TELEFONE
(+34) 96 312 28 31

ENDEREÇO DE E-MAIL
info@dpadiluyentes.com



QUEREMOS TRABALHAR CONSIGO.

Muito obrigado!

WWW.DPADILUYENTES.COM


