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Foi desenvolvido para a limpeza de dutos e filtros, evitando
a contaminação.
É fabricado com válvula especial que trava após o
acionamento, e libera automaticamente o produto,
efetuando a limpeza do ar condicionado.
5976

FRAGRÂNCIA
Floral

5977
5978
5979

Carro Novo
Lavanda
Classic

K

CÓDIGO

GRAMATURA

CAIXA

VALIDADE

200ml/140g
200ml/140g

12 unidades
12 unidades
12 unidades
12 unidades

24 meses

200ml/140g
200ml/140g

24 meses
24 meses
24 meses

Deixa uma camada protetora na
superfície por mais tempo que os outros
produtos, dando brilho e realçando
rodas, para-choques, laterais de portas,
retrovisores, tapetes, borrachas e
plásticos em geral.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE

Foi desenvolvido para proteção e
conservação de painéis, laterais de
portas, frisos laterais, partes cromadas,
consoles,
pneus,
borrachas
e
para-choques.

e

evitar

Restaura o brilho, limpa, lubrifica, repele
umidade e protege os mais diversos tipos de
materiais e objetos.
Não afeta superfícies pintadas.
Produto de fácil aplicação.
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Contém silicone puro em sua formulação
e suave fragrância.

Uso automotivo para proteger
ressecamentos dos painéis
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Protege contra efeitos da maresia.
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Possui carnaúba e antiaderente (PTFE).
Remove a tinta oxidada, manchas e
auxilia na remoção de sujidades como
piche e insetos.

Foi
formulado
para
uso
exclusivamente externo. Quando
aplicado no para-brisa facilita o
escoamento da água da chuva,
melhora a visibilidade do motorista,
protege e dificulta a aderência de
impurezas e insetos no vidro.

Após sua aplicação, deixa uma camada
de proteção contra as intempéries
É recomendada para todos os tipos de
pinturas
automotivas,
marítimas
e
equipamentos metálicos em geral.

Remove óleo, gordura, insetos e
fuligem do para-brisa, restaurando o
brilho e a transparência.
Facilita o deslizamento das palhetas
do limpador de para-brisa.
Também pode ser utilizado para
limpeza de faróis e lanternas dos
veículos.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE
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Produto baseado em tecnologia híbrida inovadora, protege todo
sistema de arrefecimento do motor contra corrosão. Eleva o ponto
de fervura, aumenta a vida útil do equipamento, mantendo o bom
desempenho de refrigeração mesmo em condições severas de
uso. Diluição 50% água desmineralizada e 50% aditivo.

Produto com inibidores orgânicos e inorgânicos de corrosão.
Ambientalmente correto. Este fluído é livre de nitritos, fosfatos,
aminas e silicatos. Superior proteção contra corrosão, inibe a
formação de espuma, baixa o ponto de congelamento e eleva o
ponto de fervura da água. Diluição 50% água desmineralizada e
50% aditivo.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE
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É um produto concentrado, especialmente desenvolvido
para a limpeza e descarbonização do sistema de injeção de
motores via tanque.
Limpa desde o tanque até a câmara de combustão,
protegendo e lubrificando o sistema, em especial a bomba
injetora, bicos, cabeça de pistão, entre outros.
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Possui um pacote de ativos potenciadores para melhorar o
desempenho do veículo. Uma vez adicionado ao
combustível passa a atuar de forma rápida e eficaz,
aumenta a potência do motor, diminui o consumo, elimina e
evita a formação de borras e incrustações provenientes da
queima do combustível e mantém limpo e lubrificado todo o
sistema de alimentação.

Trata-se de um aditivo que limpa o sistema de
arrefecimento, eliminando a ferrugem,
resíduos de óleo, lodo e oxidação.

Veda e elimina a maioria dos vazamentos
em radiadores e partes do sistema de
refrigeração. Mistura-se com qualquer tipo
de refrigerante.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE
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É um adesivo selante, monocomponente à base de poliuretano.
Após a cura, preenche, veda e isola de maneira durável,
mantendo suas propriedades físicas inalteradas, mesmo
exposta ao tempo e a agentes climáticos. De fácil aplicação,
pode ser cortada, lixada, polida e furada.
Pode ser aplicada em uma grande variedade de materiais,
como madeira, alvenaria, metais e plásticos. Além disso, o
produto expande até 3 vezes o seu volume inicial, e rende até
30 litros.
ATENÇÃO: Não adere materiais à base de polipropileno e
PTFE (resina antiaderente).
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VEDANTE SEMI SECATIVO
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É um selante elástico de alto desempenho,
pronto para uso, monocomponente à base
de poliuretano.
Indicado para colagem de para-brisas,
vidros, traseiros e laterais de veículos leves
e pesados.

É uma cola instantânea, com média
viscosidade, ideal para colagem de
pequenas peças e partes de materiais
porosos ou lisos, tais como metal, borracha,
cerâmica, vidro, plástico; mas não adere
plástico polietileno, polipropileno, silicone e
resina fluorada.

Cola em segundos com apenas uma gota.
Frasco com
desperdício.

bico

dosador,

reduz

o

É um adesivo à base de resina acrílica, desenvolvido para
vedação de rosca em tubos, flanges e conexões de metal ou
PVC rígido. Utilizar em sistemas hidráulicos (quente ou frio)
em instalações prediais, condutores e gases (ar comprimido,
oxigênio, LP + GLP, etc) e na área industrial.

É um adesivo epóxi com cura inicial em 10
minutos e total 24 horas. Ideal para
pequenos
reparos,
uso
doméstico,
artesanato e indústria. Maior custo benefício
e embalagem prática. Indicado para colagem
de superfícies lisas, porosas ou irregulares,
como madeira, azulejo, pedra, metal, fibra
natural, borracha vulcanizada entre outros
materiais que exigem mais tempo de contato
entre as partes para garantia das
características mecânicas.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE
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É um adesivo de silicone multiuso flexível de cura acética,
que vulcaniza à temperatura ambiente. Utilizado para selar,
calafetar, adesivar, colar, fixar e unir materiais metálicos,
cerâmicos e vidros comuns. Forma uma película em
aproximadamente 10 minutos e cura total em 24 horas. Ideal
para reparar uma grande variedade de materiais como:
vidro, metal, madeira, alumínio, policarbonato e outros.
Veda a passagem de cabos elétricos.
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ATENÇÃO: Não indicado como selante para motores,
para este uso consultar nossos códigos 2, 336, 337 e 6413.

É um produto à base de polimero de silicone que
vulcaniza à temperatura ambiente. É recomendado para
vedar todos os tipos de superfícies lisas, porosas e na
maioria dos substratos utilizados na construção civil,
indicado para vedação em esquadrias de alumínio, PVC,
madeira e ferro, instalações em câmaras frigoríficas,
instalações de ar condicionado ou ventilação forçada.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE
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É formulado com a mais alta tecnologia industrial do mercado.
Indicado para substituição das juntas convencionais, exceto juntas
espaçadoras.
Substitui juntas como cortiças, borrachas, silicones convencionais,
feltros, etc.
Indicado especialmente para vedar peças em geral como cárter de
óleo, cárter de transmissão, coletor de admissão, caixa de
termostato, conexões de mangueiras, caixa de câmbio, tampa do
diferencial, tampa dianteira do motor, bomba d’água e flanges do
carburador.
Resiste a óleo, graxa, glicóis, fluidos de transmissão automática e a
temperaturas de -30°C até 240°C, com picos de 320°C intermitente.
Possui odor suave sem a presença de vapores acéticos.

Adere na maioria dos materiais.
Resiste a altas temperaturas.
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Alto poder de flexibilidade.
Evita a formação de fungos.
Acabamento duradouro.

É um produto utilizado para substituir juntas de papel, de cortiça,
feltro, etc. Após sua vulcanização forma uma camada a prova de
vazamentos. Resistente a óleos de altas temperaturas, com pico até
315°C. Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de
vedação de motores, câmbio, bomba d’água e de óleo, caldeiras,
sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e
estufas, instrumentações industriais, etc.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE
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É um adesivo vedante a base de borracha de silicone de cura acética.
Resistente a temperaturas contínuas de -30C a 260C e temperatura intermitente de
até 315C.
Indicado para vedar, selar sistema de aquecimento e exaustão, guarnições de fornos,
dutos, caldeiras, vedação em telhas ou substituir juntas de vedação de motores,
bomba d’água, bomba de óleo, caixa de câmbio, etc.

É recomendado para fixar e vedar espelhos,
vidros laminados, temperados, refletivos e
comuns; metais sensíveis, todos os tipos de
superfícies lisas e porosas. Possui ótima
capacidade de absorção de movimentos e
vibrações. Pode ser aplicado até mesmo em
paredes com pequenas irregularidades.
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É um adesivo de silicone multiuso flexível de
cura acética que vulcaniza à temperatura
ambiente. Utilizado para selar, calafetar,
adesivar, colar, fixar e unir materiais
metálicos, cerâmicos e vidros comuns.
ATENÇÃO: Não indicado como selante para
motores. Para este uso, consulte nossos
códigos 2, 336, 337 e 6413. Forma película
em aproximadamente 10 minutos e cura
total em 24 horas.

É um adesivo à base de borracha nitrílica e plásticos
vinílicos. Possui excelente adesão em diversos substratos,
tais como: cortiça, borracha nitrílica, papel betuminoso, aço
de alumínio. Possui excelente resistência a óleos e naftas de
petróleo. PRONTO PARA USO.

Veda junções, flanges e juntas de escapamentos e
pequenos reparos em fornos e estufas. Elimina ruídos e
vazamentos da tubulação do escape. Resiste à vibrações e
altas temperaturas.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE
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É um selante elástico, monocomponente à base de
poliuretano de alto desempenho, pronto para uso, que cura
com a umidade do ar.
Indicado para vedação, preenchimento, colagem com
elasticidade e acabamento. Produto pintável, flexível,
excelente qualidade, durabilidade e adesão.

É um selante adesivo à base de solvente orgânico, borrachas
termoplásticas, resinas sintéticas e aditivos.
Desenvolvido para ser usado na construção civil na vedação de
calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizadas e suas emendas.
Pode ser usado em metal, madeira, fibrocimento, entre outros.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE
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WHITE LUB SUPER possui uma formulação exclusiva que o torna um desengripante e antiferrugem de
propriedade protetiva. Com excelente performance, age onde há necessidade de proteção contra o efeito
da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas. Solta com muita facilidade porcas e
parafusos enferrujados, protege todas as partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão.

NO CARRO: É ideal para neutralizar qualquer princípio de oxidação que
apareça em seu carro, além de proteger partes cromadas e outros metais.
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EM CASA E NO ESCRITÓRIO: Na conservação de todos os aparelhos
eletrodomésticos, dobradiças, fechaduras, trincos de portas, peças de ferro
ou qualquer outro material oxidável. Solta com facilidade porcas e parafusos
enferrujados.

NO ESPORTE E NO LAZER: O seu material de caça e pesca, a lancha, a
moto, a bicicleta, o skate, os patins e outros, estarão sempre em condições
de uso imediato com a aplicação de White Lub Super.
NA INDÚSTRIA E NA OFICINA: Na conservação de todas as ferramentas,
peças e na proteção em geral. Sua indústria ou oficina ficará livre da ação
destruidora da ferrugem.

65ml / 40g

48 un.
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6120

É um composto de óleo mineral e aditivo
antioxidante, com viscosidade concentrada,
desenvolvido para lubrificar e evitar o desgaste
precoce das partes metálicas de máquinas de
costura,
eletrodomésticos,
bicicletas,
engrenagens, dobradiças, entre outros.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE

CONJUNTOS REVISÃO
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Foram desenvolvidos para auxiliar na manutenção preventiva do veículo. Uma combinação ideal de produtos de alta performance
exclusivo para uma revisão completa. Em embalagens reduzidas, evita o desperdício e tem ótimo custo benefício.

CONJUNTO REVISÃO 4
7450

CONJUNTO REVISÃO 3

12 un.

180g

Contém: White Lub 65ml, Orbi Lubri 65ml, Orbi Sil 65ml
e Orbi Clean 100ml

Também em embalagens individuais:
DESCRIÇÃO
65ml / 40g
White Lub
6120
65ml / 40g
Orbi Lubri
6112
65ml / 40g
Orbi Sil
6114

7449

120g

12 un.

Contém: White Lub 65ml, Orbi Lubri 65ml, Orbi Sil 65ml

Também em embalagens individuais:

DESCRIÇÃO

48 un.
48 un.
48 un.

6120
6112
6114

White Lub
Orbi Lubri
Orbi Sil

65ml / 40g
65ml / 40g
65ml / 40g

Orbi Clean

WHITE LUB SUPER
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Produto líder de mercado, possui uma formulação exclusiva que o torna um
desengripante e antiferrugem de propriedade protetiva com excelente
performance.

ORBI LUBRI

Lubrificante de alta resistência a temperaturas, com grande poder de aderência,
resistente a água, inclusive salgada. Reduz o atrito eliminando ruídos.

ORBISIL - SILICONE SPRAY
Lubrifica as partes móveis dos veículos, eliminando os ruídos causados pelo
atrito. Protege contra a ferrugem, evita a aderência de colas, graxas e tintas.

ORBICLEAN
Foi desenvolvido para a remoção de óleo, gordura, insetos e fuligem do
para-brisa, restaurando o brilho e a transparência, aumentando a visibilidade.
Facilita o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE

48 un.
48 un.
48 un.
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Tinta spray White Color uso
geral foi desenvolvida para
aplicação em pinturas
artísticas, decoração, grafite,
reparos e uso profissional

Possui boa aderência aos diversos
materiais

K

Boa resistência a intempéries, secagem
rápida e ótimo acabamento

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE

É um lubrificante de alto
desempenho,
desenvolvido
com formulação especial que
prolonga a vida útil do plástico,
vinil, couro, borracha e
ferramentas
em
geral.
Formulado à base de silicone,
disperso em solvente, que
após a evaporação, mantém
uma película protetora sobre a
superfície.

EX

Foi desenvolvido com grafite de baixa
granulação e proporciona uma lubrificação
seca de alta performance. Forma uma fina
película seca, facilitando o deslizamento entre
as partes.
Utilizado em roscas expostas, fechaduras,
cadeados, canaletas de vidros, correntes,
máquinas e mecanismos móveis em geral
que necessitam de uma lubrificação seca.

Evita aderência de colas,
graxas e tintas.
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É um adesivo torque alto, tixotrópico,
média viscosidade.
Indicado para travamento de porcas,
parafusos e prisioneiros tratadas ou
não (zincadas, cadmiadas, etc),
preenche as folgas existentes até
0,20mm entre as peças. Possui forte
poder de travamento, evitando o
desatarrachamento acidental.

65ml / 40g

48 un.

É um adesivo torque médio,
tixotrópico, média viscosidade.
Indicado para fixação de rolamentos,
buchas, chavetas, pinos, hélices e
eixos de rotores (bombas) com folga
de até 0,15mm evitando as montagens
por prensagem e uso de temperaturas
(dilatação/contração térmica).

Limpador e desengraxante concentrado em forma de gel, produto biodegradável, livre
de solventes clorados e hidrocarbonetos, não contém abrasivos (areia, carga mineral,
etc) não irritante para pele e usado para um grande número de aplicações, tais como
limpeza em indústrias, oficinas, postos de combustível, transportadoras, gráficas e
empresas com sujidades de graxas, óleos e gorduras.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE

ORBI LUBRI

IL
FL

Graxa Líquida de Alta Aderência

Lubrificante de alta resistência a temperaturas,
com grande poder de aderência, resistente a
água, inclusive salgada. Reduz o atrito entre as
partes eliminando ruídos. Tem boa penetração e
não danifica plásticos e borrachas. Atua na
lubrificação de peças metálicas, móveis ou não.
Devido a facilidade de penetração, pode ser
utilizada em rolamentos blindados, dobradiças
em geral, correntes, trilhos, cabos, engrenagens
e na lubrificação de máquinas e equipamentos.

Incolor

65ml / 40g
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6112

É uma graxa para múltiplas aplicações, com
aditivação especial que confere excelente
lubrificação em equipamentos, partes e
peças em geral. Possui excelente
resistência à água, boa proteção contra a
corrosão, elevada resistência à oxidação e
grande estabilidade mecânica. Excelente
proteção na presença de água, inclusive
água salgada.
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Foi desenvolvido através da mistura de
solventes alifáticos, aromáticos e cetônicos,
Sua aplicação deve ser feita onde se deseja a
remoção de resíduos graxosos que se
depositam ao longo do tempo e material
carbonizado em geral.

ORBI ANTI CHIOS

Foi desenvolvido para atuar diretamente
nas costas da pastilha de freios,
eliminando chiados originados pelo atrito
entre o pistão e a parte metálica da
pastilha (costas).
O produto forma uma película protetora
amortecendo a vibração.

48 unidades

Produto desenvolvido para limpeza de contatos
elétricos e eletrônicos através de mistura com
solventes
alifáticos. Apresenta
excelente
umectação dos componentes para total remoção
de sujidades e secagem rápida. Como
vantagens, não provoca oxidação e possui alta
rigidez elétrica, oferecendo maior segurança e
proteção ao usuário. Ideal também para limpeza
de relês, controles remotos, computadores,
máquinas de escritórios, etc. Não ataca a maioria
dos plásticos, borrachas, metais e tintas.

É ideal para ser utilizado sempre antes de
proceder a troca de óleo do motor.
Formulado com uma mistura sinérgica de
solventes que potencializam ainda mais o
poder de solvência, remove com facilidade
gomas, vernizes e borras das partes internas
do motor.
Evita a contaminação do óleo novo e
desobstrui todo sistema de lubrificação do
motor.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE

Protetivo anticorrosivo para
moldes e cavidades
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Foi desenvolvido para proteção contra
corroção e oxidação em moldes e
peças utilizadas na indústria de injeção
de plásticos e de borrachas,
aumentando a vida útil das peças.
Quando o molde estocado retorna ao
uso, o filme protetor não necessita ser
removido, pois a película evapora nas
primeiras injeções.

Foi desenvolvida para lubrificação de
equipamentos em geral, proteção contra
oxidação, inclusive em ambientes
agressivos como a maresia.
Utilizado na montagem de vidros
automotivos, cabos, trilhos e portas,
bicicletas,
motocicletas,
barcos,
ferramentas, eletrodomésticos, utensílios
de pesca, máquinas e equipamentos em
geral. Facilita a fixação com a borracha.
Protege componentes elétricos contra a
formação de zinabre. Não ataca a
borracha e mantém uma ótima aparência
no local da aplicação.

PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTA PERFORMANCE

EX
IL
FL

K
WWW.KILFLEX.COM.BR
(31) 3528-6800

