
1Repelentes de águaVidros e Espelhos

Aplique esse produto, e a chuva irá formar gotas e rolar pelo vidro, levando
com ela qualquer outra água ao longo do caminho. Utilizando um composto de
silicone altamente reativo especialmente desenvolvido, este selante de vidro se
liga instantaneamente à superfície, dispensando a necessidade de secar antes 
de limpar.

Instruções:
Nota: Aplique apenas no vidro limpo e seco.
1. Retire a tampa, pressione o aplicador de feltro no vidro e aperte suavemente
a garrafa para soltar um pouco de líquido.
2. Use o aplicador de feltro para esfregar o líquido ao redor do vidro. Trabalhe
em uma área de 50 x 50 cm de cada vez.
3. Limpe imediatamente com uma toalha limpa e seca para espalhar o líquido
sobre toda a superfície e enxugue. Vá para a próxima área.
Nota: Evite molhar por 10 minutos após a aplicação.

Glaco Roll On Secagem Instantânea
75ml

4975759049517

ZV9H57FJUKOTPLRV

04951

688 233 280W H D mm

Tamanho da caixa

4.3 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-97
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Utilizando a tecnologia Fusso, Ultra Glaco aumenta a durabilidade em até 6
vezes mais do que os revestimentos para vidro padrão! Resistente a
limpadores, poeira, óleo, lavagens de carros e detergente, a hidrorrepelência
dura até um ano!

Instruções:
Nota: Aplique apenas no vidro limpo e seco.
1. Retire a tampa, pressione o aplicador de feltro no vidro e aperte suavemente
a garrafa para soltar um pouco de líquido. 
2. Utilize o aplicador de feltro para esfregar bem o líquido no vidro. Certifique-
se de cobrir toda a superfície.
3. Depois de deixar secar por 5 a 10 minutos, limpe o resíduo com uma toalha
úmida e torcida. Mantenha seco por 12 horas para máxima eficácia e
durabilidade.

Ultra Glaco
70ml

4975759041467

ZV9H57FJUKOLOQRV

04146

330 233 300W H D mm

Tamanho da caixa

3.0 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-19
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Aplique esse produto, e a chuva irá formar gotas e rolar pelo vidro, levando
com ela qualquer outra água ao longo do caminho. Dirigindo a apenas 45 km/h
ou mais, toda a água irá escorrer pelo vidro! Reduz significativamente o
estresse e perigo de dirigir na chuva, especialmente à noite. O aplicador de
feltro embutido facilita o tratamento do vidro.

Instruções:
Nota: Aplique apenas no vidro limpo e seco.
1. Retire a tampa, pressione o aplicador de feltro no vidro e aperte suavemente
a garrafa para soltar um pouco de líquido.
2. Utilize o aplicador de feltro para esfregar bem o líquido no vidro. Certifique-
se de cobrir toda a superfície.
3. Depois de deixar secar por 5 a 10 minutos, limpe o resíduo com uma toalha
úmida e torcida.

Glaco Roll On Grande
120ml

4975759041078

ZV9H57FJUKOLKRSV

04107

411 231 386W H D mm

Tamanho da caixa

4.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-38
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Aplique esse produto, e a chuva irá formar gotas e rolar pelo vidro, levando
com ela qualquer outra água ao longo do caminho. Dirigindo a apenas 45 km/h
ou mais, toda a água irá escorrer pelo vidro! Não é necessário preparar a
superfície! Glaco Q reveste o vidro ao mesmo tempo em que remove a película
ou um revestimento anterior. Em formato de mouse de computador, este 
aplicador fácil de segurar reduz o tempo necessário para renovar seu 
revestimento de vidro hidrofóbico.

Instruções:
Nota: Aplique apenas no vidro limpo e seco.
1. Retire a tampa, pressione o aplicador de feltro no vidro e aperte suavemente
a garrafa para soltar um pouco de líquido.
2. Utilize o aplicador de feltro para esfregar bem o líquido no vidro. Certifique-
se de cobrir toda a superfície.
3. Depois de deixar secar por 5 a 10 minutos, limpe o resíduo com uma toalha
úmida e torcida.

Glaco Q
70ml

4975759041689

ZV9H57FJUKOLQSTV

04168

495 180 365W H D mm

Tamanho da caixa

3.6 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-61
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2Repelentes de águaVidros e Espelhos

Aplique esse produto, e a chuva irá formar gotas e rolar pelo vidro, levando
com ela qualquer outra água ao longo do caminho. Esta versão de Glaco não
apenas pode ser aplicada simplesmente espalhando com a almofada inclusa,
como também utiliza a tecnologia Fusso para aumentar a durabilidade para 6
meses! Não é necessário secar ou polir!

Instruções:
Nota: Aplique apenas no vidro limpo e seco. 
1. Agite bem, retire a tampa e aplique o líquido na almofada inclusa.
2. Espalhe completa e uniformemente sobre o vidro, em um movimento
cruzado.

Glaco Quick Type
50ml
Almofada ×1 / Pano ×5

4975759041740

ZV9H57FJUKOLROKV

04174

463 232 315W H D mm

Tamanho da caixa

3.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-68
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Aplique esse produto, e a chuva irá formar gotas e rolar pelo vidro, levando
com ela qualquer outra água ao longo do caminho. Este prático Glaco pode ser
utilizado em vidro molhado ou seco, e não requer tempo de secagem! Basta 
pulverizar e limpar. Você pode aplicá-lo até durante a chuva!

Instruções:
1. Remova a poeira e sujeira do vidro.
2. Gire a rolha do gargalo para 'OPEN' e pulverize por todo o vidro.
3. Para vidro seco, limpe toda a superfície com uma toalha úmida e torcida.
Para vidro molhado, limpe toda a superfície com uma toalha limpa e seca.

Glaco Mist Type
100ml

4975759049500

ZV9H57FJUKOTPKKV

04950

486 232 205W H D mm

Tamanho da caixa

3.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-85
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Aplique esse produto, e a chuva irá formar gotas e rolar pelo vidro ou plástico,
levando com ela qualquer outra água ao longo do caminho. O primeiro Glaco
adequado tanto para plástico quanto para vidro! Utilize-o nas lentes do farol,
tampas de faróis, protetores de vento, viseira ou óculos! Não há necessidade
de esperar secar, basta aplicar e limpar.

Instruções:
Nota: Aplique apenas em superfícies limpas e secas.
1. Retire a tampa, pressione o aplicador de feltro no vidro e aperte suavemente
a garrafa para soltar um pouco de líquido.
2. Utilize o aplicador de feltro para esfregar bem o líquido no vidro. Certifique-
se de cobrir toda a superfície.
3. Sem deixar secar, limpe com o pano incluso. 

Glaco Blave
70ml

4975759049531

ZV9H57FJUKOTPNLV

04953

420 233 325W H D mm

Tamanho da caixa

3.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-100
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Aplique esse produto, e a chuva irá formar gotas e rolar pelo vidro, levando
com ela qualquer outra água ao longo do caminho. Este aerossol de alta
potência permite tratar até mesmo grandes para-brisas em questão de
segundos! ... o que é útil quando você fica preso e tem que aplicar na chuva...
Sim, você pode aplicá-lo até mesmo na chuva! O revestimento de vidro
hidrofóbico mais conveniente que você pode imaginar!

Instruções:
Quando estiver molhado:
1. Ligue os limpadores de para-brisa.
2. Pulverize por cerca de 3 segundos sobre toda a superfície.
Quando estiver seco:
1. Pulverize sobre toda a superfície.
2. Utilize uma toalha úmida e torcida para limpar por toda a superfície.

Glaco "W" Jet Strong
180ml

4975759041696

ZV9H57FJUKOLQTQV

04169

275 250 550W H D mm

Tamanho da caixa

6.9 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-64
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



3Repelentes de águaVidros e Espelhos

Este novo revestimento deixa o espelho lateral revestido com uma camada de
cristais de sílica microscópicos, para dar uma superfície ultra-hidrofóbica que
simplesmente não pode ser molhada. A água literalmente ricocheteia!

Instruções:
Nota: Aplique apenas em um espelho completamente limpo e seco.
1. Pulverize uniformemente no espelho a uma distância de cerca de 15 cm.
Pulverize continuamente de lado a lado, de cima para baixo, a fim de molhar
todo o espelho. Não aplique mais do que o necessário.
2. Deixe secar completamente antes de usar (1 hora no verão, 2 horas no
inverno).
Nota: NÃO TOQUE ou limpe o espelho revestido, pois isso destruirá o
revestimento.

Glaco Mirror Coat Zero
40ml

4975759041726

ZV9H57FJUKOLRMQV

04172

221 235 647W H D mm

Tamanho da caixa

3.4 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-65
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Ao pulverizar, permite remover facilmente a sujeira, excrementos de pássaros,
insetos mortos e mais. Também cria um efeito de limpeza fácil e duradoura.
Repele em velocidades de 60 km/h ou mais. Ecológico, não-gasoso.

Instruções:
1. Agite bem a garrafa e gire o bocal para <ON>. 
2. pulverize na uma distância de 15 a 20 cm do vidro. Se você utilizar no lado
interno do vidro, recomendamos pulverizar em uma toalha e limpar com ela,
para que o fluido não passe para outras partes.
3. Limpe a sujeira com uma toalha limpa enquanto espalha o líquido.

Glaco De Cleaner
400ml

4975759041115

ZV9H57FJUKOLLLPV

04111

293 239 487W H D mm

Tamanho da caixa

14.5kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-36
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este limpador de vidros pode ser utilizado por dentro e por fora. Além disso,
aumenta a hidrofobicidade, impedindo que a sujeira grude.

Instruções:
Nota: Primeiro remova a poeira e areia.
1. Agite bem e pulverize o vidro a uma distância de 15 a 20 cm de distância.
2. Limpe imediatamente com uma toalha macia e seca.

Limpador de Vidros Glaco
330ml

4975759041443

ZV9H57FJUKOLOONV

04144

390 330 210W H D mm

Tamanho da caixa

12.5kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-18
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Se for utilizado em vidro revestido, restaura o revestimento hidrorrepelente.

Instruções:
1. Retire uma folha do pacote.
2. Dobre conforme necessário e limpe o vidro.
3. Se ficar sujo, dobre e continue a utilizar uma superfície clara.

Lenço Limpador de Vidros Glaco
10 folhas

4975759041153

ZV9H57FJUKOLLPNV

04115

352 224 410W H D mm

Tamanho da caixa

6.0 kg

Peso Bruto da Caixa

60
Quantidade na caixa

G-34
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



4Repelentes de águaVidros e Espelhos

Derrete rapidamente a geada e o gelo, reforçando a hidrofobicidade para evitar
o recongelamento. Adequado também para vidro revestido. Possuem dois
raspadores destacáveis.

Instruções:
Nota: Primeiro remova qualquer neve empilhada.
1. Agite bem e pulverize o vidro congelado a uma distância de cerca de 20 cm.
2. À medida que o gelo derrete, limpe com uma toalha limpa e seca ou ligue os
limpadores de para-brisa. Utilize os raspadores em casos extremos.

Glaco Deicer W-Edge
330ml

4975759041641

ZV9H57FJUKOLQOLV

04164

306 217 381W H D mm

Tamanho da caixa

7.8 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-55
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Derrete rapidamente a geada e o gelo, reforçando a hidrofobicidade para evitar
o recongelamento. Adequado também para vidro revestido. Dependendo da
situação, o tamanho do bocal pode ser ajustado.

Instruções:
1. Ajuste o padrão de pulverização de acordo com a quantidade de gelo.
2. Agite bem e pulverize o vidro congelado a uma distância de cerca de 20 cm.
3. À medida que o gelo derrete, limpe com uma toalha limpa e seca ou ligue os
limpadores de para-brisa. 

Spray Glaco Deicer
450ml

4975759041658

ZV9H57FJUKOLQPSV

04165

324 226 431W H D mm

Tamanho da caixa

9.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-56
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Embalagem ecológica estilo bolsa! Comparado com a Glaco Washer ECO convencional, o
recipiente da embalagem em bolsa reduz o uso de resina em 1/6 e a quantidade de lixo
em 1/5. Além disso, ajuda a despejar o fluido suavemente e também reduz em 1/3 (cerca
de 14 seg) o tempo para despejar ele todo. Mesmo que você o dilua 3 vezes, o efeito não
irá mudar. A incrível hidrorrepelência permite que você tenha uma visão clara, apenas
utilizando os jatos de lavagem e limpando.

Instruções:
* Não misture com outros fluidos de lavagem do para-brisa, ou sua eficácia pode ser
reduzida, além de poder causar outros problemas, como entupimento do bocal e da
bomba, e clareamento do para-brisa. Sendo assim, limpe o tanque com água antes de
usar.
1. Abra a tampa, segurando o bico de derramamento.
2. Seguindo as ilustrações da embalagem, despeje o líquido cuidadosamente.
3. Utilize os esguichos e ligue os limpadores para remover a sujeira do para-brisa. O
revestimento hidrorrepelente será feito simultaneamente. Utilize o fluido de lavagem
quando o efeito se deteriorar.
4. Mantenha o recipiente bem fechado após o uso. 
* Mantenha-o longe da luz solar direta e fontes de calor ou ignição.

Bolsa Para Lavagem Glaco 2L 
2000ml

4975759041214

ZV9H57FJUKOLMLOV

04121

440 270 300W H D mm

Tamanho da caixa

12.6kg

Peso Bruto da Caixa

6
Quantidade na caixa

G-80
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Combinando um detergente de alta penetração com o componente hidrofóbico
Glaco, este líquido para lavagem pode remover a sujeira oleosa e persistente,
como sujeira proveniente da rodagem, insetos ou excrementos de aves, ao
mesmo tempo em que reforça a hidrofobicidade do vidro.

Instruções:
1. Coloque o funil incluso no tanque.
2. Corte cuidadosamente ao longo da linha (1).
3. Despeje no tanque até que não saia mais.
4. Corte cuidadosamente ao longo da linha (2).
5. Adicione água na bolsa até a altura da linha interna.
6. Despeje no tanque a partir do bico (2).

Líquido para Lavagem Glaco Powerful
750ml

4975759049524

ZV9H57FJUKOTPMOV

04952

505 260 215W H D mm

Tamanho da caixa

7.6 kg

Peso Bruto da Caixa

10
Quantidade na caixa

G-96
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



5Repelentes de águaVidros e Espelhos

Combinando um detergente de alta penetração com o componente hidrofóbico Glaco, este
líquido para lavagem pode remover a sujeira oleosa e persistente, como sujeira
proveniente da rodagem, insetos ou excrementos de aves, ao mesmo tempo em que
reforça a hidrofobicidade do vidro. Esta versão para todas as estações não congela até
atingir -40°C! Diluído na proporção 1:2: -15°C.  Diluído na proporção 1:3: -9°C.

Instruções:
Nota: NÃO MISTURE COM outros líquidos de lavagem. Pulverize o líquido até esvaziar.
Limpe o bocal pulverizando através de uma pequena quantidade de água.
1. Segure firmemente pela base do bico e gire para abrir.
2. Coloque o bico no tanque com cuidado, segurando a marca ● com os dedos.
3. Solte cuidadosamente a marca ● para despejar no tanque.
Nota: Se restar produto na bolsa, feche bem a tampa e guarde longe da luz solar e do
fogo.

Bolsa para Lavagem Glaco Pack -40°C 2L
2000ml

4975759049548

ZV9H57FJUKOTPOSV

04954

475 274 285W H D mm

Tamanho da caixa

12.6kg

Peso Bruto da Caixa

6
Quantidade na caixa

G-83
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

O feltro na parte superior da garrafa contribui para uma fácil aplicação assim
que a tampa é retirada, sem sujar as mãos.
Repele gotas de água enquanto dirige a uma velocidade de 45km/h ou mais, e
permite que você tenha uma visão clara.

Instruções:
* Primeiro remova a poeira ou sujeira do para-brisa, utilizando água.
1. Tire a tampa e aplique em um para-brisa seco. Pressione o lado da garrafa
para liberar o fluido e esfregue firmemente no para-brisas, sem espirrar o
fluido.
*Não aplique no para-brisa molhado, caso contrário pode causar danos à
superfície.
2. Depois de deixar secar por 5 a 10 minutos, limpe com uma toalha 
ligeiramente úmida e torcida.

Glaco Roll On
75ml

4975759041320

ZV9H57FJUKOLNMKV

04132

688 233 280W H D mm

Tamanho da caixa

4.3 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G- 4
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Projetado especificamente para capacetes de motocicleta, a aplicação rápida e fácil torna a utilização
deste produto conveniente, mesmo em caso de chuva repentina. A chuva desliza mesmo em baixas
velocidades (por exemplo, 30 km/h) - útil dentro e fora da cidade. Não apenas repele, mas promove ação
deslizante, para limpar o campo de visão. A fórmula exclusiva pode ser aplicada em superfícies secas ou
molhadas; perfeito para chuva repentina. Pode ser aplicado com um lenço simples - portanto, não há
necessidade de lavar ou armazenar panos ou toalhas. A aplicação de spray e limpeza leva apenas
alguns segundos. Pode ser utilizado em para-brisas de motos, faróis, óculos, etc.
Como bônus, Rain Burst também preenche estragados e pequenos arranhões para reduzir o brilho e
realmente melhorar a clareza das viseiras desgastadas!

Instruções:
Utilize apenas com o capacete removido. Não utilize enquanto estiver usando o capacete.
Utilização em superfícies secas:
Limpe o capacete de acordo com as instruções do fabricante.
1. Feche a viseira e pulverize na uma distância de cerca de 5 cm, por cerca de um segundo, da borda
esquerda para a borda direita.
2. Espalhe o líquido com um lenço para cobrir toda a superfície.
3. Espere o líquido secar (20 a 60 segundos) antes de limpar com outro lenço.
Em caso de irregularidades, limpe mais uma vez com um lenço novo.
Não utilize lenços umedecidos, tecidos hidratantes, toalhas ou panos de microfibra.
Utilização em superfícies molhadas:
1. Feche a viseira e pulverize sem secar a uma distância de cerca de 5 cm, por cerca de um segundo, da
borda esquerda para a borda direita.
2. Espalhe rapidamente o líquido com um lenço para cobrir toda a superfície.
Em caso de irregularidades, limpe mais uma vez com um lenço novo.
Não utilize lenços umedecidos, tecidos hidratantes, toalhas ou panos de microfibra.

Rain Burst
70ml

4975759049562

ZV9H57FJUKOTPQMV

04956

388 235 252W H D mm

Tamanho da caixa

2.6 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-310
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1Limpeza e antiembaçantesVidros e Espelhos

Estes lenços semiúmidos apresentam um design de camada tripla, com
camadas externas que levantam a sujeira e óleo, e uma camada central que
absorve os resíduos, para evitar arranhões. Adequado para uso em vidro
interno e externo, e plásticos duros, como o painel.

Instruções:

Lenço Para Limpeza de Vidros
10 folhas

4975759040712

ZV9H57FJUKOKRLMV

04071

352 224 410W H D mm

Tamanho da caixa

4.0 kg

Peso Bruto da Caixa

60
Quantidade na caixa

G-30
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta ferramenta conveniente transforma os lenços Fukupika, dotando-os de
uma empunhadura e amortecimento, montados no tamanho e ângulo certo
para alcançar os locais difíceis no vidro interno e externo. Inclui 10 Lenços
Para Vidros Fukupika.

Instruções:
1. Coloque a empunhadura na cabeça.
2. Desdobre um lenço, coloque sobre a almofada na cabeça e pressione os
cantos para nas aberturas na parte de trás da cabeça. 

Limpador Prático Para Lenços Para Limpeza de Vidros
Lenço prático ×1 
Lenço para Limpeza de Vidros (10 folhas)
×1

4975759040859

ZV9H57FJUKOKSPTV

04085

626 325 268W H D mm

Tamanho da caixa

5.3 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-76
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Uma adição em gel à série de limpadores de vidro Fukupika. A consistência
exclusiva significa que, embora fácil de pulverizar, o gel não escorre pelo vidro
ou é desperdiçado ao redor dele. Os componentes de limpeza são mantidos no
gel, dando tempo para penetrar na sujeira e aumentar a eficácia da limpeza da
sujeira persistente, como excrementos de pássaros. Também é apropriado
para utilização em espelhos, plástico não pintado e peças de borracha.

Instruções:
1. Gire o bocal de pulverização para 'ON'.
2. Sem tremer, pulverize na superfície de vidro a uma distância de 15 a 20 cm,
e em seguida limpe imediatamente ao redor do vidro com uma toalha limpa e 
seca.
3. Limpe a sujeira, mudando para uma nova superfície da toalha quando 
necessário.
Nota: Caso algum resíduo permaneça no vidro, limpe novamente com uma
toalha limpa. 

Gel Para Vidros Fukupika
500ml

4975759050698

ZV9H57FJUKPKQTSV

05069

290 240 500W H D mm

Tamanho da caixa

12.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-306
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este líquido limpador para vidros em aerossol limpa suavemente, dando um
acabamento sem listras.

Instruções:
1. Agite bem e pulverize no vidro a uma distância de cerca de 15 a 20 cm.
2. Limpe ao redor e depois finalize com um pano limpo e seco. 

Limpador de Vidros Clear
480ml

4975759040538

ZV9H57FJUKOKPNSV

04053

283 237 353W H D mm

Tamanho da caixa

11.0kg

Peso Bruto da Caixa 

20
Quantidade na caixa

G-25
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2Limpeza e antiembaçantesVidros e Espelhos

Dois tipos de compostos combinados para quebrar facilmente e remover a
sujeira proveniente da rodagem, revestimentos de vidro, sujeira oleosa e
outras manchas de vidro. Inclui uma esponja de mão.

Instruções:
1. Primeiro remova o pó e a sujeira. Agite bem e aplique o líquido diretamente
no vidro, ou na esponja inclusa.
2. Lustre firmemente com a esponja.
3. Enxágue bem qualquer resíduo com água.

Composto Para Vidros Z
100ml

4975759050643

ZV9H57FJUKPKQONV

05064

314 232 476W H D mm

Tamanho da caixa

5.8 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-42
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Utilizando dois tipos de abrasivos, este prático composto de vidro portátil
remove facilmente as manchas mais resistentes, sujeira proveniente de
rodagem, etc. Ele pode remover o velho Glaco Ultra, e é perfeito para preparar
a superfície antes do revestimento de vidro. A almofada de feltro embutida
dispensa a necessidade de utilizar outras esponjas ou panos. Simples!

Instruções:
1. Enxágue e seque o vidro a ser tratado.
2. Agite bem, depois retire a tampa e o selo plástico.
3. Pressione no vidro e aperte delicadamente para liberar o composto.
4. Use a cabeça de feltro para polir o vidro até que a hidrorrepelência
desapareça completamente.
5. Enxágue bem com água.

Composto Para Vidros Glaco Roll On
100ml

4975759041016

ZV9H57FJUKOLKLQV

04101

343 242 598W H D mm

Tamanho da caixa

4.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-47
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Tripla ação abrasiva que remove a sujeira proveniente de rodagem,
revestimentos de vidro, sujeira oleosa e manchas de água da superfície do
vidro, deixando-a com uma aparência de nova. 

Instruções:
1. Primeiro remova o pó e a sujeira. Seque o vidro. Agite bem e aplique o
líquido diretamente no vidro, ou na esponja inclusa.
2. Lustre firmemente com a esponja.
3. Enxágue bem qualquer resíduo com água.

Limpador de Manchas em Vidros
80ml
Almofada×1

4975759050667

ZV9H57FJUKPKQQRV

05066

476 232 314W H D mm

Tamanho da caixa

5.2 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa 

G-73
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Lenços que incorporam abrasivos de grau óptico para remover sujeira
proveniente de rodagem, poeira, revestimentos deteriorados, etc. Perfeito para
preparar a superfície antes de aplicar o selante de vidro Glaco. 

Instruções:
1. Remova uma folha do pacote.
2. Dobre em um tamanho de fácil uso e limpe vigorosamente o vidro, até que a
hidrorrepelência desapareça completamente.
3. Dobre novamente conforme necessário.

Lenço Composto Para Vidros Glaco
6 folhas

4975759040637

ZV9H57FJUKOKQNRV

04063

260 230 410W H D mm

Tamanho da caixa

5.0 kg

Peso Bruto da Caixa 

60
Quantidade na caixa 

G-53
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



3Limpeza e antiembaçantesVidros e Espelhos

Esta suspensão líquida de abrasivos cerâmicos é perfeita para remover sujeira
persistente do vidro. Perfeita para preparar a superfície antes de aplicar um
revestimento de vidro, e pode ser utilizada na borracha do limpador de para-
brisa para acabar com a vibração. Inclui uma esponja de mão.

Instruções:
1. Primeiro remova o pó e a sujeira. Agite bem e aplique o líquido diretamente
no vidro, ou na esponja inclusa.
2. Lustre firmemente com a esponja.
3. Enxágue bem qualquer resíduo com água.

Líquido Glare Cut
270g

4975759050544

ZV9H57FJUKPKPOOV

05054

384 185 487W H D mm

Tamanho da caixa

8.5 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-27
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Estes lenços poderosamente resistentes à neblina apresentam um design de
camada tripla, com camadas externas que levantam a sujeira e óleo, e uma
camada central que absorve os resíduos para evitar arranhões. Adequados
para uso em vidro interno e externo, e plásticos duros, como o painel.

Instruções:

Lenço Para Limpeza e Vidro (Antiembaçante)
10 folhas

4975759040736

ZV9H57FJUKOKRNQV

04073

350 210 420W H D mm

Tamanho da caixa

6.2 kg

Peso Bruto da Caixa

60
Quantidade na caixa

G-43
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Basta pulverizar e limpar para a remover neblina frustrante do seu vidro
interno! Aplique com antecedência para diminuir a adesão de poeira, fumaça,
etc.

Instruções:

Spray Antiembaçante
180ml

4975759050605

ZV9H57FJUKPKQKPV

05060

293 155 351W H D mm

Tamanho da caixa

7.5 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

G-28
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Remove a sujeira causadora de neblina e deixa um revestimento
antiembaçante duradouro, para evitar embaçamentos. Fácil de usar, a limpeza
e revestimento são concluídos em uma etapa. Compatível com revestimentos
de bloqueio de raios UV e luz infravermelha!

Instruções:
1. Gire o bocal de pulverização para (ON).
2. Sem tremer, pulverize na superfície de vidro a uma distância de 15 a 20 cm,
e em seguida limpe imediatamente ao redor do vidro com uma toalha limpa e
seca.
3. Limpe a sujeira, mudando para uma superfície nova da toalha quando
necessário. Finalmente limpe com uma superfície seca.
* Caso algum resíduo permaneça no vidro, limpe novamente com uma toalha
limpa.

Gel Antiembaçante Fukupika Glass
80ml

4975759050728

ZV9H57FJUKPKRMSV

05072

428 232 262W H D mm

Tamanho da caixa

3.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-309
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



4Limpeza e antiembaçantesVidros e Espelhos

Ao limpar o vidro embaçado, este lenço seco não só limpa e clareia, mas
também evita que embace novamente, e pode ser utilizado repetidamente por
cerca de um mês (de acordo com nossos testes). Também é compatível com
vidro bloqueador de raios UV e luz infravermelha.

Instruções:
1. Dobre a folha em um tamanho razoável e limpe a superfície embaçada.
2. Se a folha ficar suja ou manchada, dobre novamente para expor uma nova
superfície e limpe novamente.

Fukupika Glass Anti-Fog Dry
 (350x300mm)×1 folha

4975759050742

ZV9H57FJUKPKROMV

05074

460 140 200W H D mm

Tamanho da caixa

0.9 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

G-313
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras


