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COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
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A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores finais, 
centradas em obter resultados 
dentro dos procedimentos de 
trabalho e das empresas. Estamos 
a falar de mais alegria no trabalho, 
eficiência, sustentabilidade, 
profissionalismo e lucro. Colad, 
inventing more.

Procura uma solução de limpeza rápida e higiénic 
Então encomende a Colad Hygienic Surface Cleaner em:
ventas@emm.com o no seu distribuidor Colad local
  

Disponível:Benefícios
•  Produto de limpeza multiusos.
•  Para todas as superfícies duras de um veículo.
•  A versão standard pode ser utilizada em todas as superfícies e é 
   extremamente adequada para utilização em couro e tecido
•  Fórmula de limpeza eficaz à base de álcool.
•  Pronto a utilizar e fácil de aplicar.
•  Garante uma limpeza rápida.  
•  A melhor solução de secagem rápida. 
•  Sem manchas: não deixa resíduos.
•  Deixa rapidamente o veículo novamente  ao nível do stand automóvel.
•  Entrega aos bate-chapas e aos pintores o veículo mais limpo possível           
   antes de começarem a trabalhar.
•  Devolve ao proprietário o veículo reparado mais limpo possível

Produto de Limpeza Higiénica de Superfícies  
Produto de limpeza higiénica de superfícies rápido para todas as superfícies

Produto de Limpeza Higiénica de Superfícies - Standard 
Produto de limpeza higiénica de superfícies rápido para todas 
as superfícies
•    Versão standard com percentagem moderada de álcool (25%)
•    Extremamente adequada para utilização em couro e tecido
Art.n. 8900 - Lata de 5 l

Produto de Limpeza Higiénica de Superfícies – Premium 
Produto de limpeza higiénica de superfícies altamente ativo 
para todas as superfícies duras
•   Versão premium com uma percentagem de álcool mais 
     elevada (69,9%)
•   Não é adequado para uso em couro e tecido
Art.n. 8901 - Lata de 5 l

Um produto de limpeza à base de álcool eficaz e fácil de utilizar e a melhor solução de secagem rápida para a 
limpeza rápida de todas as superfícies interiores de automóveis. Utilize este produto para limpar todas as 
superfícies que são tocadas pelas mãos. Exemplos: capô, porta da bagageira, portas, puxadores, barras de 
tejadilho, teto de abrir,  bancos em couro e tecido, etc.    


