
1LimpezaAssentos

Combinando uma profunda capacidade de limpeza antibacteriana com agentes
desodorizadores, este aerossol é prático para limpar assentos de tecido,
assentos infantis e tapetes.

Instruções:
1. Agite bem e pulverize na superfície a uma distância de cerca de 20 cm.
2. Espere 1 a 2 minutos antes de esfregar com um pano seco para remover a
sujeira. Para sujeira persistente, utilize o agitador na tampa para criar uma
espuma no tecido, e depois limpe com uma toalha torcida. Isto pode ser
repetido 2 ou 3 vezes.

Novo Limpador de Assentos de Tecido
420ml

4975759020516

ZV9H57FJUKMKPLQV

02051

286 228 357W H D mm

Tamanho da caixa

10.5kg

Peso Bruto da Caixa 

20
Quantidade na caixa 

L-28
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Combinando uma profunda capacidade de limpeza antibacteriana com agentes
desodorizadores, este spray com aroma de menta é prático para refrescar e
limpar assentos de tecido, assentos infantis e tapetes. Este limpador é à base
de água e não contém solventes prejudiciais.

Instruções:
1. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm (se o gatilho estiver bloqueado,
torça o bocal) e agite a espuma com o pincel incluso.
2. Limpe a superfície com uma toalha limpa antes que seque.
3. Seque completamente para finalizar o processo.

Novo Limpador de Assentos de Tecido 400
400ml
Pincel × 1

4975759020806

ZV9H57FJUKMKSKQV

02080

240 285 480W H D mm

Tamanho da caixa

10.1kg

Peso Bruto da Caixa 

20
Quantidade na caixa 

L-40
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Ao utilizar estes lenços frescos com aroma de menta para limpar tecidos de
interiores, eles não apenas removem a sujeira, mas o extrato de chá verde
incluso desodoriza o tecido, enquanto agentes antibacterianos e antifúngicos
impedem que as causas dos odores se espalhem. Eles são completamente
seguros para contato com a pele humana.

Pano Para Limpeza de Assentos de Tecido
7 folhas

4975759020677

ZV9H57FJUKMKQRRV

02067

245 224 410W H D mm

Tamanho da caixa

5.5 kg

Peso Bruto da Caixa

60
Quantidade na caixa

L-39
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta mousse de aerossol sem odores facilita a remoção de sujeira sem
danificar o couro, e inclui vitamina E para ajudar a manter o couro saudável e
evitar a deterioração.

Instruções:
1. Agite bem e pulverize a mousse em um pano macio.
2. Limpe o couro esfregando suavemente e limpando com o pano.
3. Limpe quaisquer bolhas restantes e seque completamente.

Limpador de Assentos de Couro
300ml

4975759020523

ZV9H57FJUKMKPMNV

02052

390 330 200W H D mm

Tamanho da caixa

11.5kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

L-13
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2LimpezaAssentos

Misturado com óleo de vison para ajudar a manter a textura macia e o brilho
natural do couro do seu carro, estes lenços limpam e mantêm ao mesmo 
tempo. Pode ser utilizado em qualquer couro de interiores que não seja de
feltro.

Lenço Para Limpeza de Assentos de Couro
7 folhas (250×200mm)

4975759020592

ZV9H57FJUKMKPTMV

02059

315 230 420W H D mm

Tamanho da caixa

5.0 kg

Peso Bruto da Caixa

60
Quantidade na caixa

L-9
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este exclusivo kit removedor de manchas pode remover manchas
extremamente persistentes dos assentos, etc. sem danificar o tecido. O
Líquido Removedor de Manchas pode dissolver quase qualquer tipo de
substância de coloração, e a esponja ultra-absorvente ultradensa é utilizada
para retirar a mancha. Adequado para remover cerca de 30 manchas do
tamanho de uma moeda de um centavo.

Instruções:
1. Primeiro amoleça a esponja na água, depois esprema a maior parte da água
da esponja.
2. Agite bem e coloque cerca de 5 gotas do líquido sobre uma superfície da
esponja.
3. Pressione repetidamente sobre a superfície do tecido em um movimento de
toque rápido, espiralando ao redor e de fora para dentro da mancha, em 
direção ao centro.

Removedor de Manchas de Assentos de Couro
Líquido: 20mL
Esponja HPVA:1pç

4975759021810

ZV9H57FJUKMLSLKV

02181

394 196 296W H D mm

Tamanho da caixa

2.9 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

L-81
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este desodorizador de assentos de tecido ataca diretamente e neutraliza odores retidos
em assentos de tecido, removendo-os efetivamente, ao contrário dos produtos
convencionais. O mecanismo de injeção direta recém-desenvolvido permite que os
compostos desodorizadores e antibacterianos penetrem diretamente na estrutura interna
do amortecimento para atacar aqueles odores persistentes de suor, animais de estimação,
tabaco, etc. para fornecer um tratamento completo de limpeza para os assentos de tecido.

Instruções:
Primeiro limpe todo o assento com uma toalha úmida e espremida.
1. Agite bem e destrave o bocal.
2. Pressione o bocal de injeção direta diretamente no banco do tecido, dando cerca de 30
cm de espaço entre as aplicações, de 4 a 6 aplicações para o assento e encosto, e 1 a 2
para o encosto. Cada aplicação deve durar em torno de 1 segundo.
3. Utilizando a alavanca de pulverização, pulverize toda a superfície do assento a uma
distância de cerca de 20 cm.
4. Depois de pulverizar, limpe o assento com uma toalha seca e deixe secar
completamente (pelo menos 4 horas no verão, pelo menos 12 horas no inverno).

Desodorizador de Assentos de Tecidos por Injeção Direta ROOMPIA NIONAX

220ml

4975759021834

ZV9H57FJUKMLSNOV

02183

506 232 292W H D mm

Tamanho da caixa

6.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-83
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

O Limpador e Condicionador de Couro Soft99 não apenas limpa couro com
segurança e eficácia, sem risco de secagem ou degradação, mas também
restaura e protege o brilho natural do couro, sem dar uma sensação gordurosa
ou pegajosa.

Instruções:
Para aplicar, basta pulverizar na superfície e limpar com um pano de microfibra
antes de secar por cerca de 20 minutos.
Para couro perfurado, aplique indiretamente, pulverizando primeiro na toalha
de microfibra.

Luxury Leather
500ml

4975759103356

ZV9H57FJULKNNPQV

10335

498 237 264W H D mm

Tamanho da caixa

13.3kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-52
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1RevestimentoAssentos

Esta fórmula de proteção de pano à base de fluoropolímero Fusso torna os
tecidos de interiores resistentes à água e ao óleo. A alta flexibilidade significa
que a camada permanece eficaz por 3 meses de uso normal.

Instruções:
Nota: Utilize em tecido limpo e seco. Se a temperatura estiver abaixo de 10°C,
primeiro aqueça o interior com o aquecedor.
1. Agite bem e gire o bocal para 'ON'.
2. Pulverize em toda a superfície (12 a 15 aplicações para um assento) a uma
distância de cerca de 20cm. Utilize a esponja inclusa para espalhar
uniformemente.
3. Deixe secar (verão: 2 horas, inverno: 4 horas). No frio, ou se foi pulverizada
uma grande quantidade, a secagem pode ser lenta. Utilize um secador de
cabelo para ajudar suavemente na secagem.
Nota: Utilize repetidamente para melhorar o efeito repelente de sujeira. Uso
recomendado: cerca de uma vez a cada 3 meses. 

Revestimento Para Assentos de Tecidos Cloth Barrier
170mL
Esponja:1pç

4975759021803

ZV9H57FJUKMLSKNV

02180

530 227 186W H D mm

Tamanho da caixa

6.0 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-80
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Limpeza e revestimento em uma etapa para dar ao couro um revestimento hidrofóbico que
o protege da sujeira e ajuda a manter seu brilho natural. Protege seu estofamento de
couro de derramamentos e manchas. A formulação à base de água é segura para contato
humano e não possui odores petroquímicos desagradáveis. Uma garrafa trata 20
assentos.

Instruções:
* Antes de usar, verifique em uma área discreta.
1. Agite bem, gire o bocal para 'ON'.
2. Dobre o pano em quartos, expondo o lado de feltro (macio).
3. Pulverize diretamente na superfície de couro a uma distância de cerca de 10 cm. Cerca
de 8 aplicações para um assento, e 10 para um encosto. Pulverize no lado de feltro do
pano para aplicar em áreas estreitas (volante, etc.) ou ao aplicar em couro perfurado.
4. Utilize uma parte seca do lado de feltro do pano para limpar a superfície e deixe secar
por 30 minutos.
* Quando não alcançar o efeito desejado, o revestimento protetor pode ser reforçado, 
aplicando e secagem repetidamente. Recomendamos reaplicar uma vez a cada 3 meses
para manter a proteção ideal.

Leather Barrier
230ml
Pano ×1

4975759021841

ZV9H57FJUKMLSOLV

02184

530 227 186W H D mm

Tamanho da caixa

7.3 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-84
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1LimpezaInteriores

Estes lenços extra-suaves removem a poeira e sujeira de suas superfícies
interiores sem danificar até mesmo acabamentos de alto brilho. Os lenços
incorporam agentes antiestáticos e bloqueadores de raios UV para impedir que
o painel atraia poeira e reduzir os danos causados pela luz solar.

Pano Para Limpeza de Painel
7 folhas

4975759020929

ZV9H57FJUKMKTMTV

02092

410 290 224W H D mm

Tamanho da caixa

5.6 kg

Peso Bruto da Caixa

60
Quantidade na caixa

L-38
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Formulado com extrato de aloe vera, você pode até mesmo utilizá-los nas
mãos e rosto; estes lenços umedecidos suaves são adequados para remover a
sujeira em qualquer lugar dentro do seu carro. Sua estrutura espessa e macia
retém muita umidade, para uma ação de limpeza eficaz. A aba forte na
embalagem impede que eles sequem dentro do carro.

Wet Tissue
80 folhas

4975759041269

ZV9H57FJUKOLMQTV

04126

330 320 210W H D mm

Tamanho da caixa

11.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

C-62
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este é um limpador interno em spray para diversos fins.
De fácil utilização, basta pulverizar e limpar. Você pode remover toda a
oleosidade de dedo e manchas de cigarro em várias áreas. Produz um efeito
antibacteriano* e de eliminação de odor.
* Nem todas as bactérias podem ser removidas.

Instruções:
1. Primeiro tire a rolha azul-marinho. 
● Limpeza de janela interna, assento e tapete
2. Pulverize diretamente no objeto e limpe com uma toalha seca.
* Pulverize até ficar encharcado, limpe o resíduo e seque para a eliminar
bactérias ou odor. 
* Limpe com água depois de utilizar em uma cadeirinha infantil.
● Limpeza de painel, puxadores e tela LCD
2. Pulverize em uma toalha limpa e seca e utilize-a para limpar.

Limpador Para Interiores de Automóveis Wash Mist
300ml

4975759021827

ZV9H57FJUKMLSMRV

02182

336 198 284W H D mm

Tamanho da caixa

7.5 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L-82
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Refil para o limpador interno multiuso Wash Mist, antibacteriano e que
comprovadamente incapacita pelo menos 99,99% do vírus do envelope de
teste. Econômico e ecológico, este refil permite o reaproveitamento da cabeça
do gatilho, reduzindo o custo e peso.
N.B. Este produto não foi testado em todos os tipos de bactérias e vírus. O
efeito pode ser reduzido em certos tipos.

Instruções:
Anexar a cabeça do gatilho utilizada anteriormente.
1. Remova a rolha.
2. Para limpar janelas, assentos, tapetes, etc. pulverize diretamente na
superfície e limpe com uma toalha limpa e seca. Limpe as cadeiras infantis
com uma toalha molhada e seque. Para aumentar o poder desodorante e
higienizador, aplique mais líquido e deixe os assentos secarem.
Para limpar o painel, volante, telas, etc. pulverize em uma toalha limpa e seca
e limpe a superfície.

Refil Roompia Wash Mist
300ml

4975759021896

ZV9H57FJUKMLSTQV

02189

355 162 267W H D mm

Tamanho da caixa

7.0 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

L89
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2LimpezaInteriores

Compacto e fácil de usar, este glosser plástico pode refrescar o interior em um 
instante, e é guardado facilmente, graças ao seu tamanho prático. Basta
esfregar para restaurar o brilho, ocultar arranhões e aumentar a escuridão do
plástico de interiores.
A preparação sem spray elimina respingos e gotejamentos - aplicação
extremamente fácil.

Instruções:
Verifique se não há sujeira dura na superfície a ser tratada. 
Abra a tampa e aplique na superfície com uma leve pressão.
Em caso de irregularidade, limpe com uma toalha macia e limpa.
Feche a tampa após o uso.

Brilho Interior Instantâneo Roompia Compatta
1 pç

4975759021872

ZV9H57FJUKMLSRMV

02187

510 182 182W H D mm

Tamanho da caixa

2.0 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

L-87
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Revestimento Fusso para telas sensíveis ao toque e black piano poderosamente repelente que protege
contra impressões digitais, manchas, maquiagem, protetor solar, etc. para manter seus painéis interiores
renovados, durando cerca de um mês. Não apenas reduz manchas intensamente mas também facilita
demais a limpeza de qualquer sujeira ou manchas com apenas o deslizar de um pano. Além disso, ao
aumentar a suavidade das telas sensíveis ao toque, a facilidade de uso também é melhorada. Compatível
com telas sensíveis ao toque, painéis internos, peças black piano, retrovisores, smartphones e telas de
tablets!

Instruções:
1. Primeiro, limpe as manchas, poeira e sujeira com o pano incluso para obter uma superfície
perfeitamente limpa. Para dispositivos eletrônicos, desligue antes da aplicação. Não esfregue
agressivamente, pode causar arranhões.
2. Aplique uma quantidade razoável do líquido na superfície branca da esponja inclusa. Utilizar muito
líquido pode causar gotejamento.
3. Espalhe bem e uniformemente o líquido sobre a superfície a ser tratada. Se a esponja parecer estar
secando, adicione mais líquido.
4. Após cerca de 30 minutos, limpe qualquer irregularidade com um tecido. Seco para toque depois de 30
minutos; cura completa após 90 minutos.

NOTA:
Caso não alcance o efeito desejado, repita as etapas acima para aplicar no revestimento.
Caso ocorra contato com outra superfície, limpe imediatamente.
O conteúdo pode tratar uma tela de 9 polegadas (11×20cm) cerca de 16 vezes.

Roompia Panel Clear
4ml

4975759021902

ZV9H57FJUKMLTKMV

02190

324 192 245W H D mm

Tamanho da caixa

1.7 kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

L-90
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1Utensílios para lavagem de carrosInteriores

Esta almofada de limpeza almofadada limpa rápida e suavemente telas LCD,
telas de smartphones, CDs, DVDs e muito mais. Basta limpar com a superfície
azul para remover a sujeira, como graxa e impressões digitais.

FIBAX
1 pç

4975759020684

ZV9H57FJUKMKQSOV

02068

250 230 275W H D mm

Tamanho da caixa

2.0 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

L-27
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Estes espanadores de microfibra possuem um toque luxuoso, e são rápidos e
eficazes na remoção de poeira das superfícies interiores. Sua aparência
atraente melhora a atmosfera interior, e não parece deslocado em veículos de
luxo.

Instruções:
Não esfregue. Escove e pincele levemente a poeira.

Espanador de Interiores Roompia - Ouro
Ouro 1 pç

4975759021858

ZV9H57FJUKMLSPSV

02185

640 235 420W H D mm

Tamanho da caixa

4.9 kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

L-85
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Estes espanadores de microfibra possuem um toque luxuoso, e são rápidos e
eficazes na remoção de poeira das superfícies interiores. Sua aparência
atraente melhora a atmosfera interior, e não parece deslocado em veículos de
luxo.

Instruções:
Não esfregue. Escove e pincele levemente a poeira.

Espanador de Interiores Roompia - Prata
Prata 1 pç

4975759021865

ZV9H57FJUKMLSQPV

02186

640 235 420W H D mm

Tamanho da caixa

4.9 kg

Peso Bruto da Caixa

40
Quantidade na caixa

L-86
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras


