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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Massas e Lubrificantes 
 
 
 
 

 

G.R.T. – Lubrificante de base P.T.F.E. 

Esta massa branca lubrificante protege contra o desgaste natural das peças, corrosão e pressões extremas. 

Não contém agentes tóxicos, tem uma boa estabilidade mecânica e térmica (de -20ºC a +150ºC). É 

resistente ao vapor e à água, mesmo com lixívia. 

 

ISY 46 – Óleo Lubrificante para Componentes Mecânicos 

Este líquido de alta viscosidade penetra rapidamente nos depósitos de ferrugem e calamina. Protege as 

superfícies tratadas com um filme lubrificante. Produto 5 em 1: desprende, lubrifica, desenferruja, descalcifica 

e impermeabiliza. 

 

� Aplicar puro, esperar alguns minutos e desatarrachar  

 
 

Lubmare – Massa Lubrificante Especial Água Salgada 

A massa lubrificante verde aplica-se a todo o tipo de correntes, cabos e guinchos que estejam sujeitos a 

grandes cargas e projecções em água salgada. Garante uma boa protecção anti-desgaste e tem uma 

excelente resistência à oxidação. 

Lubsec Marine – Lubrificante Anti-aderente de base P.T.F.E. 

Este spray tem uma fórmula muito poderosa de base P.T.F.E. que garante uma excelente protecção e lubrificação 

das partes mecânicas, articuláveis, içáveis, etc. sem engordurar as peças. Previne a aderência da água, da areia e 

do sal, prolongando a vida do seu barco. 

 
 

 

Matt Zip – Lubrificante à base de Silicone para Fechos e Corrediças 

Este lubrificante à base de silicone, desbloqueia fechos e corrediças, frequentemente perros devido ao 

ambiente salino. Não se dissolve com a água, é incolor e pode ser usado com toda a segurança nos fechos 

dos fatos de mergulho. 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Massas e Lubrificantes 
 

 

Glissil – Lubrificante para defensas 

Produto incolor e hidrófobo. Cria uma película impermeável e protectora evitando que as 

borrachas se colem. Possibilita uma fácil aplicação das defensas. Pulverize e espalhe pela 

superfície com um pano. 

 

G.V. 78 – Massa lubrificante sintética à base de lítio 

Lubrificante de grande pressão e longa duração. A espessura do lítio é eficaz a baixas e altas 

temperaturas: de – 15º C a 145º C. Produto antioxidante e anti-corrosivo capaz de suportar 

situações extremas, ambientes agressivos – pó e brisas marinhas. 

 
 

 

 

H.X.3 Massa lubrificante vegetal biodegradável 

Produto amigo do ambiente feito à base de óleos vegetais e aditivos. Esta massa é 

biodegradável a 80% (testado CEC-L-33 T82). Adequado para lubrificar guinchos, 

engrenagens, rolamentos, cabos e correntes que estão fortemente expostos a água salgada. 

 

ACCASTILUB – Lubrificante penetrante Teflon 
 

Produto com elevado poder penetrante que permite insinuar-se entre os óxidos, ferrugem e metal. 

Devido ao seu efeito ‘desidratante’, este produto impede a oxidação e corrosão das peças 

tratadas. A sua solução permite resolver os problemas de encravamento de parafusos, porcas, 

cabos, fechaduras, corrediças, dobradiças. Não ataca metais e ligas leves, alumínio, aço inoxidável 

e cobre. Resiste a temperaturas entre -45º C a 245º C.  

� 150ml – pulveriza-se a área pretendida. 

 

 

 
 

 

 
 

CUI-980 –Lubrificante alta temperatura 

Gordura à base de cobre que protege as peças de metal sob alta pressões e temperaturas até 

980º C. Reduz a gripagem, a corrosão e confere um isolamento perfeito, reduzindo ao máximo 

a fricção e reforça as articulações. Forma uma película contínua de espessura ultra fina, até 12 

microns. 

� 150ml – pulveriza-se a área pretendida 
 
 

D.V.4 – Lubrificante vegetal acção penetrante 
 

Penetra e difunde-se rapidamente nos depósitos óxidos, as calaminas e outros resíduos presentes 

nas roscas e porcas responsáveis pelo seu bloqueio. Repele a humidade e reduz a recuperação da 

oxidação. Deixa uma película lubrificante na superfície tratada que evita a deterioração das 

roscas, parafusos e conjuntos mecânicos bloqueados. Aplicar em estado puro pulverizando 

directamente as partes bloqueadas. Se necessário, pulverize novamente superfícies muito 

oxidadas. 

 

 



Representante em Portugal: 
 
 

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda. 
 

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa 
Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144 

orey-tecnica@orey.com 
 

www.orey-tecnica.pt 

Revendedor Autorizado: 

 

 

 
 

“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Massas e Lubrificantes 
 
G.B.12 – Lubrificante para bateria 
 

Contém um indicador incorporado que detecta automaticamente o excesso de ácidos ficando 

vermelho aquando da detecção. Prolonga a vida útil das baterias protegendo-as das condições 

atmosféricas e corrosivos. Elimina gorduras, lamas, corrosões. Controla eficazmente a presença de 

excesso de ácido na bateria.   � 150ml 
 

 

 
GREASY  105 – Lubrificante Marítimo Base Teflon 
 
Gordura para lubrificação de guinchos, rolamentos, etc. Boa capacidade anti-desgaste e altas 

pressões. Completamente insolúvel em água. Excelente resistência à oxidação. Adequado para a 

lubrificação de rolamentos, cabos e correntes mesmo com cargas pesadas.   �  150ml 

 

MATT LUBRI – Lubrificante para atrelados 
 

Lubrificante com excelente aderência em suportes verticais e horizontais. Hidrófobo, protege contra 

a oxidação e corrosão em atmosferas salinas. Produto particularmente concebido para reboques que 

entram no mar. Prolonga a longevidade dos materiais. Utiliza-se como prevenção e remediação. 

Completamente insolúvel em água. Evita a gripagem das porcas e a deformação do metal.  � 150ml 

 
 

 

M.O.L.S. – Lubrificante multifuncional 
 

Gordura de aspecto escuro, com qualidades lubrificantes melhoradas pela adição de bissulfureto de 

molibdénio. Lubrificante dotado de uma viscosidade permanente. Este produto é insolúvel em água 

salgada sendo que as peças imersas continuam lubrificadas. Resiste a temperaturas elevadas: 

eficácia perfeita entre os – 30º C e 260º C.    � 150ml 

 

SUBOIL – Lubrificante especial mergulho 
 

Lubrificante anti-aderente sem silicone de elevado grau de pureza. Para reguladores, botijas de 

oxigénio, etc. Protege contra a oxidação e corrosão. Pulverize o material a ser tratado para que este 

fique protegido com uma película hidrófoba.  � 150ml 
 

 

 

 
SUIF – Massa lubrificante de carneiro 
 

Produto à base de gordura de carneiro sem gordura mineral ou sintética. Lubrificante compatível com 

o ambiente. A sua fluidez e suavidade permite a impregnação fácil e uma rápida penetração nos 

suportes. Fácil de deslizar, lubrifica as roldanas e outras partes mecânicas. Protege contra os 

depósitos de sal. Nutre as cordas, cabos e couro.   � 150ml 

 

 



Representante em Portugal: 
 
 

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda. 
 

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa 
Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144 

orey-tecnica@orey.com 
 

www.orey-tecnica.pt 

Revendedor Autorizado: 

 

 

 
 

“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Produtos Técnicos 

  
 

 
 

  

H. P. C – Rolo de fita adesiva dupla face 19 mm 
 

Fita incolor de colagem imediata e permanente. É uma alternativa a parafusos, rebites, adesivos 
líquidos e outros meios de fixação permanente. Pode ser aplicada em superfícies lisas como o 
vidro, plástico, metal, gelcoat, etc. A temperatura ideal para a aplicação é entre 15º C e 30 º C. 
O produto deve ser aplicado sobre uma superfície limpa e seca, livre de poeiras e gorduras. Para 
obter uma melhor adesão, é necessário exercer pressão. A peça pode voltar ao serviço após um 
período de 24 horas a 23º C. 

META MATT – Massa Branca em Epoxy 

Muito fácil de usar, esta massa faz reparações urgentes e permanentes em fibra de vidro, 
madeira, metal e plástico. Amasse até ficar branco e aplique na zona a reparar. 

Seca em aproximidamente 1h30. 
 

� Disponível em Tubos de 63 gr 122 gr 
 

 
 

 

 
 

 

B.E.T 149 – Stick para soldar metais a frio epoxy-titânio 
 
Pasta  à base de epoxy e titãnio. Suporta temperaturas elevadas. Permite a reparação de 
fissuras, quebras ou a reconstrução de materiais de aço, ferro fundido, inox, etc.). 
 

� Stick – 122 gr 

MATT’ REPAR – Banda de reparação para tubos e fugas 
 
Banda de fibras e poliuretano, concebida para a rápida reparação de fissuras e fugas em tubagens, 
canalizações e acessórios. Adere à maioria dos materiais, tais como plexiglass, PVC, aço, cobre, inox, 
alumínio, etc. Resiste à pressão entre 15 a 35 bars. Alta resistência a temperaturas elevadas (150ºC). 
Banda pronta a usar devendo mergulhá-la em água durante 20 segundos e aplicar sobre a fissura. O 
início da polimerização dá-se após 7 minutos sendo que esta estará completa após 30 minutos. 
 

� Banda de 51mm x 1820mm 

 

 

X-SYSTEM  - Rolo de fita isoladora auto-vulcanizante 

 
Rolo com 19mm de largura derivada de polisobutileno. Permite selar, isolar e proteger contra a 
humidade e a corrosão. É totalmente auto-colante, sem necessidade de adicionar mais adesivos 
ou calor. Pode ser utilizado para conectar cabos eléctricos e cabos de distribuição até 46kV, 
protege contra a corrosão, repara as fugas ou vazamentos das canalizações metálicas e repara 
mangueiras. Totalmente à prova de água.  
Deve cortar a quantidade de fita que necessita para efectuar a reparação. Estique a fita para 
reduzir a sua largura a 1/3 e remova a guia de protecção. Aplicar a 50% em cada volta 
esticando a fita na parte inferior para permitir uma boa aderência. 
 

� Rolo 10m, largura 19mm e espessura 0.5mm 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Renovação de Gelcoat e Pintura 
 
 

 

 

CLEANBAT-GEL - Removedor de Manchas para Casco e Convés 

Esta geleia elimina de forma fácil e eficaz as manchas amarelas da fibra de vidro e das partes pintadas do barco 
sem necessidade de vaporização. Composta por produtos biodegradáveis e compatíveis com o ambiente. Aplicar 
com uma escova. Deixe actuar durante 10 ou 15 minutos e enxagúe. 

 
� Disponível em embalagens de 500 ml, 1l e 5l 

 

ANTI-RUST – Eliminador de Ferrugem de Gelcoat e Superfícies Pintadas 

Elimina as manchas de ferrugem de fibra de vidro e superfícies pintadas. Passiva as superfícies, fosfatando-
as e melhorando a aderência da pintura. Usar puro, pulverizar, deixar actuar durante alguns minutos e 
enxaguar. 

� Disponível em embalagens de 500 ml 

 

 

HARD GRADE – Massa Restauradora de Gelcoat 

Esta pasta extremamente densa, permite a limpeza e restauração de gelcoat sem riscar. Contém partículas 
de sílica. 

� Cobertura: 700gr/10-12m2 

 

CAKAY - Eliminador de Algas Especial Águas Doces 

Remove rapidamente poluição vegetal como algas ou espumas ou mousses em polietileno. Actua 
desvitalizando as células vegetais e destruindo os micro-organismos. Composta por produtos biodegradáveis 
e compatíveis com o ambiente. Pulverize, deixe actuar durante 30 minutos e enxagúe abundantemente com 
água limpa. 

� Disponível em pulverizador de 500 ml ou em bidon de 5L 

 

 

POLI + - Creme Polidor de Gelcoat 

Creme ultra fino, com agentes abrasivos muito finos que limpam gelcoat e superfícies pintadas na perfeição. 
Acabamento lustroso.  

� Cobertura: 700gr/10-12m2 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Renovação de Gelcoat e Pintura 
 

 

 

SPEED GLOSS – Polidor Super Poderoso de Base Aquosa 

Este poderoso restaurador, contém agentes de limpeza, agentes polidores e partículas de cera. 
Permite a renovação das superfícies enquanto dota as superfícies de um filme protector que atrasa 
a oxidação da pintura. 

� Cobertura: 500ml/8m2 
 

 

 

T.I.0.2 – Renovador de Gelcoat e Pintura à Base de Titânio 

Renovador de alta protecção, que reaviva a cor do gelcoat e superfícies pintadas. Protege os materiais das 
agressões externas (oxidação, corrosão, raios UV, etc..). Aplicável em todos os tipos de pintura: em metal, 
acrílico ou poliuretano. 
 

� Cobertura: 500ml/8m2 

 

A. 110 - Removedor de Resíduos de Colas 

Este produto de limpeza elimina vestígios de colas, silicones e mastics, e elimina óleos, e graxas de 
gelcoat, superfícies pintadas, neopreno, PVC e hypalon, etc. Composta por produtos biodegradáveis 
e compatíveis com o ambiente. Aplicar puro com um pincel, deixar actuar e limpar com um pano. 

� Disponível em embalagem de 500 ml ou em bidon de 5 l 

   

 

STOP-OSMOSE 409 
 

Este é um tratamento específico que permite neutralizar o ácido acético responsável pela 
osmose. 
O tratamento dá resposta às exigências dos barqueiros para que estes possam tratar das bolhas isoladas, 
uma a uma, sem que o barco tenha de passar por um processo completo. Após o lixamento e antes de 
qualquer aplicação do produto, é necessário efectuar uma lavagem de alta pressão – 150/ 200 bars - às 
bolhas. As bolhas devem ser pulverizadas.  
É preferível guardar o barco num local seco e quente para acelerar o tempo de secagem das bolhas. Com 
efeito, é imperativo limitar qualquer presença de humidade. Depois da secagem, por um período de 8 dias, 
se o ácido acético não estiver visível é porque o tratamento foi realizado com sucesso e o ácido totalmente 
neutralizado. Após o tratamento, deve ser aplicado um revestimento epoxy para que a superfície fique 
limpa. 

� 1L 
 
PR284 – Leite abrilhantador ecológico para gelcoat 
 
Leite em fase aquosa livre de solventes. Pronto a usar. Confere uma película protectora que 
penetra perfeitamente nas micro-porosidades do gelcoat. Após o tratamento da superfície, a 
película protectora retarda a incrustação das sujidades contidas na água, como os minerais, 
calcário, cogumelos, algas verdes. Resistente aos raios UV, a variações de temperatura e à 
humidade. Devolve o brilho ao gelcoat. 

� 500ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Renovação de Gelcoat e Pintura 
 

 

 
PROBRILL – Renovador de gelcoat oxidado 
 
Deve aplicar o produto em pequenas superfícies não expostas ao sol. Limpa e renova as superfícies pintadas 
mesmo que estas estejam extremamente oxidadas. Aplicação rápida por pulverização. Brilho imediato. 
 

� 300ml 
 

 
PROTECT SHINE – Protector brilhante para gelcoat/ Toalhitas protectoras para gelcoat 
 
Leite protector em fase aquosa, livre de solventes. Pronto a usar. Oferece uma película protectora que 
penetra na perfeição nas micro-porosidades. O efeito da limpeza é imediato retardando a incrustação do 
calcário, minerais, algas, etc. Resistente a grandes variações de temperaturas, raios UV e humidade. 
Aconselhamos que proteja o seu barco no Inverno. 
 

� Spray 500ml e 1L/ Toalhitas – 100 unidades 
 
 

 

 

 
SHINE – Cera acabamento para gelcoat em spray 
 
Cera, para acabamentos e limpeza, especialmente concebido para restaurar o brilho do gelcoat. Aplicar numa 
superfície seca depois da lavagem.  
 

� Cobertura: 6mJ/ 500ml 

 
 
PARKLIFT – Renovador de gelcoat com teflon 
 
Renovador e protector à base de P.T.F.E. Restaura o brilho do gelcoat e pintura – aproximadamente 
durante 3 anos. É necessária a utilização de um polidor orbital. 
 

� 8mJ/ 500ml 

 

 

 
VEGE100 – Dissolvente juntas e silicones 
 
Penetra, dissolve e emulsifica os resíduos de gordura, juntas, colas do silicone, manchas de carvão e de 
carbono. Limpa e desengordura a maior parte das superfícies em aço, alumínio, alumínio anodizado, 
cromados, cerâmica, gelcoat e superfícies pintadas. Pulverizar entre 10 a 15 centímetros de distância e deixar 
actuar durante alguns minutos, dependendo do grau de sujidade. 
 

� 150ml 
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Renovação de Metais 

 
 

 

AYERS – Anti-Ferrugem de Acção Rápida 

Quimicamente concebido para remover ferrugem, soltando-a dos metais sem os danificar. É um 
excelente primário, pode pintar após 12 horas. 

� Previne o reaparecimento da ferrugem 

D.P.H. – Desengordurante Anti-ferrugem 

Remove manchas de ferrugem e cria um filtro protector contra futuras oxidações. Não é inflamável e não 
necessita de enxaguamento. 
 

� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

 
 

 

DEXAL – Detergente Concentrado para Alumínio 

Remove sujidade muito incrustada, ferrugem de alumínio e manchas de fumo ao mesmo tempo 
que protege o alumínio da oxidação. Diluição: 1l de produto para 3/5l de água 
 
� Aviso: Nunca enxaguar com água salgada 

GALVANY – Spray de Galvanização a Frio 

Contém metais de enchimento para uma excepcional protecção anti corrosão.  

Grande aderência a superfícies oxidadas, ferrugentas e cromadas. Pulverizar em superfícies limpas e secas a 
cerca de 20/25cm de distância. 

 

 
 

 

INOX START – Eliminador de Manchas de Ferrugem em Aço Inoxidável 
 
Este spray pronto a usar remove manchas de ferrugem em aço inoxidável, deixando um filme 
protector contra futuras oxidações, basta aplicar directamente em aço inox, deixar actuar durante 
alguns minutos, enxaguar e deixar secar. Fosfático para qualquer tipo de metal.  
 
� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 
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KLINALU – Detergente Concentrado para Alumínio Anodizado 

Neutraliza os depósitos de óleos ou sal incrustados que podem destruir o filme protector das 
superfícies inodizadas. Devolve às superfícies em alumínio anodizado o seu brilho original. 
 
Diluição: 1l de produto para 3/5l de água 
 
� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

NETTINOX – Gel de Limpeza para Aço Inox 

Num só gesto, limpa e remove pontos de ferrugem ao mesmo tempo que desengordura e 
protege todas as peças de aço inox, quer estejam na vertical ou na horizontal, graças à sua 
fórmula em gel, muito fácil de aplicar. 
 

Instruções de Utilização: 

1. Aplique com um pincel 

2. Deixe actuar durante 7 a 12 minutos 

3. Não esfregue, enxagúe apenas 

 
� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

 

 

 

 

 

R NOV + – Espuma de Limpeza Activa para Metais Oxidados 
 
Esta poderosa espuma limpa, restaura e dá brilho às superfícies de aço inox oxidadas, ao 
mesmo tempo que deixa uma película hidrófoba nas superfícies em que é aplicada. 
 

Instruções de Utilização: 

1. Pulverize e deixe actuar durante alguns segundos 

2. Esfregue com um pano macio e enxagúe 

 
� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

SPIDOR – Creme de Renovação Instantâneo para Cobre, Latão e Bronze 

 

Renova Cobre, Latão e Bronze, devolvendo o seu brilho original. Deixa um filme protector nas 
superfícies tratadas, repelindo a água, o pó e outros materiais que corroem os metais e 
provocam a sua oxidação. 

 

 

 

 

 
 
 



Representante em Portugal: 
 
 

Orey Técnica Naval e Industrial, Lda. 
 

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa 
Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144 

orey-tecnica@orey.com 
 

www.orey-tecnica.pt 

Revendedor Autorizado: 

 

 
 

 

 
 

“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Renovação de Metais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E.P.O.4 Revestimento Epoxy incolor 
 
Aplicação fácil, endurece rapidamente devido à humidade do ar ambiente. Resistência aos raios U.V. 

e não fica amarelado. O revestimento, depois da sua aplicação, impede a penetração de óleos e 

dificulta a penetração de humidade ou de água nos materiais mesmo que estes sejam porosos.  

 

� Área abrangida: 2-3 m2/ 250ml 

 

Aconselhamos a que aplique este produto para poder evitar a oxidação das ligas leves, 

inox, alumínio anodizado, metais ferrosos, cobre e latão. 

 

O produto aplica-se da seguinte forma: 

- Não se aplica sobre superfícies húmidas. As superfícies devem estar perfeitamente secas e limpas. 

Misture o produto antes da aplicação. 

- Aplicação através de escova, pincel, rolo ou equipamento de pulverização adequado. 

- Uma única camada para superfícies com pouca porosidade. 

-Duas camadas para superfícies porosas ou para aumentar o brilho e uniformidade da área tratada. 

-Proteger as superfícies da chuva durante 3 a 5 horas após a aplicação. 

- Limpar o equipamento com diluente. 

 

 
Nec  + Inox – Massa de polir para renovação de metais 
 
Assegura uma acção de micropolimento. Limpa e remove manchas de ferrugem e 

sujidade sem riscar o inox. Restaura o brilho da superfície sendo que a sua 

composição evita a perda do produto. Aplique o produto com pano seco ou molhado 

e aguarde alguns segundos. Em seguida, inicie o polimento uniformemente 

(movimentos circulares), dando ênfase nas áreas muito oxidadas. Depois, passe um 

pano húmido na área onde aplicou o produto. Por fim, esfregue o equipamento com 

um pano seco para ficar mais brilhante. 

 

� Tubo de 200ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Renovação de Metais 
 

 

 

AG9 – Abrilhantador 

Líquido incolor com componentes que desengorduram e desoxidam que renovam a superfície do metal 

anteriormente manchado. Contém inibidores de corrosão evitando, assim, a perda de peso do metal tratado. 

Produto ‘alimentar’. Lava-se facilmente. Utilização: imersão durante 3 minutos e enxaguar. 

� Unidades de 500 ml, 1L e 5L. 

 
FLASH – Toalhitas de limpeza para Inox 

Limpa e renova o inox e materiais compostos. Confere uma película hidrófoba que retarda a incrustação da 

sujidade. Elimina manchas de água e restaura as superfícies apenas com uma simples aplicação. Deve 

limpar o inox com uma toalhita, deixar secar e terminar passando um pano macio. 

� 100 toalhitas 
 

 

 

 

OPHOS – Desoxidante de metais ferrosos 

Tratamento de metais ferrosos antes de pintar sem enxaguar. Desoxidação de metais ferrosos. Deixa uma 

película protectora aderente facilitando a aderência da tinta. Pronto a usar. 

� Unidades de 1L e 5L. 

 
 

 
PROTYNOX – Spray protector para Inox 

Protege qualquer tipo de acessórios náuticos em inox. O produto não contém silicone, cera ou abrasivos. 

A película protectora que o PROTYNOX confere, retarda a incrustação da sujidade e reduz o 

aparecimento de manchas de água. Deixa a superfície brilhante. Pulverize, limpe com um pano macio e 

deixe secar. 

� Spray de 500 ml 

 

 

 

 

ULTRA9 – Massa de polir metais oxidados 

Produto poderoso com funções activas contra todo o tipo de sujidades de gordura e fumos. O efeito de 

polimento limpa eficazmente os depósitos no metal, cobre, inox, etc. Renova as superfícies metálicas manchadas 

ou oxidadas facilitando a remoção da ferrugem, o verdete, oxidação, etc. A superfície tratada fica com uma 

película protectora anti-incrustante, o que evita a aderência de projecções de água, gordura, poeiras e outros 

elementos que manchem, oxidem ou corroam metais. Deve limpar com um pano sem pêlos, com movimentos 

uniformes; termina a o tratamento com um pano limpo esfregando para dar brilho. 

� 250gr e 5kg 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Tratamento de Combustível 

 

 

BACT FUEL – Tratamento de Combustíveis 
 

Efeito biocida. Evita a formação do lodo que obstrui os filtros. Este produto mata as bactérias que se 
encontram no tanque e impede a destruição dos aditivos de combustão. É compatível com todos os 
combustíveis: gasolina, óleo combustível, diesel e querosene. 
 

� Aplicação: 100ml de produto por 1000 L de combustível 
 

COMBIFUEL – Tratamento de Gasóleo 
 

Diminui as emissões de fumo. Emulsifica a água presente no gasóleo. Dissolve o lodo e as gomas 
que se encontram no fundo do depósito. Impede a formação de ferrugem nas bombas, filtros, 
injectores, etc. Protege contra o desgaste prematuro das bombas de injecção. Neutraliza o 
enxofre presente no gasóleo e respeita o ambiente reduzindo a deposição de ácidos. 
 

� Aplicação: 100ml de produto por 400 L de gasóleo 
 

 

 

DEO FUEL – Anti-odores de Combustível 
 

Permite a difusão de micro-partículas hidratadas que acabam e neutralizam os odores voláteis vindos 
de compostos ou produtos de origem petrolífera. Reduz significativamente o odor a combustível e 
confere um aroma vegetal extremamente agradável. Efectue pequenas pulverizações em direcção à 
fonte de emissão de maus cheiros.  
 

� Cada unidade 150ml 
� Aplicação: Pulverize e deixe actuar durante 5 a 10 minutos - repita a operação se necessário.  

 

FUEL STRONG – Tratamento rápido de combustíveis 
 

Permite destruir as bactérias presentes no combustível e elimina a água presente no depósito. 
Também elimina o lodo e limpa os injectores. Reduz o consumo e diminui as emissões de fumo. 
 
 

� Aplicação: 125ml de produto para 500 L de gasóleo 
 

 

 

 

H.B. CARBU – Tratamento de Combustível para Motores Fora de Bordo 
 
Elimina a água do sistema de combustível, prevenindo a formação de bactérias, ferrugem e corrosão. 
Ajuda a manter o motor limpo e melhora o seu desempenho.  

 
� Aplicação: acrescente 20ml de produto por cada 100l de combustível 

 

M.F.1 – Optimizador de Combustão de Gasóleo 
 

Melhora a combustão do gasóleo dando mais poder ao motor. Aumento do índice de cetano e 
diminuição do consumo de gasóleo. Limpa e lubrifica os injectores. Respeita o ambiente e limita a 
libertação de ácidos para a atmosfera neutralizando, igualmente, o CO2 e o SO2. 
 

� Aplicação: 100ml de produto por 200 L de gasóleo  
 

 

 

X.T. 100 – Tratamento Gasóleo: Redutor de Fumo 
 

Reduz significativamente a emissão de fumos. Prolonga a vida útil dos filtros. Diminui o consumo de 
gasóleo. Impede a formação de parafina. Respeita o ambiente e limita a libertação de ácidos para a 
atmosfera neutralizando, igualmente, o CO2 e SO2. 
 

� Aplicação: 100ml de produto por 400 L de gasóleo 

 



Representante em Portugal: 
 
 

Orey Técnica - Serviços Navais, Lda. 
 

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa 
Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144 

orey-tecnica@orey.com 
 

www.orey-tecnica.pt 

Revendedor Autorizado: 

 

 

 
 

“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Motor e Porão 
Absorventes de Óleos e Hidrocarbonetos 

 
 
 

A Matt Chem tem à sua disposição vários formatos de absorventes de óleos e hidrocarbonetos. Ideais para as áreas do porão, casa 
de máquinas ou em qualquer outro lugar onde seja derramados óleos e combustíveis que se misturam com água e que contribuem 
para alastrar a sujidade. 

As toalhas, almofadas, e rolos, bem como os flocos granulados, têm propriedades absorventes e hidrófobas que retêm apenas as 
gorduras e não fixam a água. A ausência de hidrocarbonetos é também muito importante para que as bombas de água tenham uma 
vida duradoura e desta forma as descargas das águas dos porões e compartimentos de motor não afectam o equilíbrio ambiental 
marítimo. 

 

 

Sorb-Oil - Toalhas 
Absorventes 

1 Folha absorve cerca de 
1,5l de óleos (lote de 3 
toalhas) 

 
 

 

MATERIAL HIDRÓFOBO 

(Não absorve água) 

 

MATT COUSSIN - Almofada  
Absorvente para Óleos 

Absorve 4 a 5 l de óleos e 
combustíveis 

 

 

 

WYZ - Flocos Hidrófobos 
para Óleos 

Flocos totalmente neutros. 
100 gr absorve 1 L de óleos e 
hidrocarbonetos 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Cabine e Conforto a Bordo 
 

 

Aquasale – Detergente Lava-loiça Especial Água Salgada 

Detergente concentrado de base vegetais especificamente concebido para ser diluído em água salgada. 
Não contém substâncias cáusticas nem fosfatos e os seus agentes suavizantes permitem que cuide das 
suas mãos ao mesmo tempo que lava a loiça. 
 

� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

Matt Clim – Spray de Limpeza para Sistemas de Ar Condicionado 

Este spray 3 em 1 permite-lhe limpar, descontaminar e purificar o seu sistema de ar condicionado. 
 
Instruções de Utilização: Agitar muito bem o aerosol; aplicar uma camada uniforme a 20 cm da superfície; 
deixar actuar entre 5 a 10 minutos; se necessário, limpar com uma esponja ou pano macio. 

 

 

Cuir 9 – Creme Restaurador de Cabedal 

Este creme de tratamento de cabedal combina substâncias de limpeza micro dispersas e agentes anti-
estáticos. Ao mesmo tempo que limpa, este creme também impermeabiliza o cabedal, reavivando a sua cor 
original. Previne o ressecamento do cabedal e consequentes rasgos. 

Instruções de Utilização: Aplique com um pano macio; esfregue suavemente nas manchas de sujidade e 
nas áreas mais decoloradas; deixar actuar durante alguns minutos e puxar lustro. 

Degrease Cuir – Detergente Suave para Cabedal 

Remove na perfeição manchas de gordura, manchas de óleos e marcas de alcatrão em cabedal sem 
danificar costuras. Usar puro, esfregar com uma esponja macia e limpar. 
 

� Produto Biodegradável e compatível com o Meio Ambiente 

 
 

 

 

Hydrex – Desumidificador para Aparelhos Eléctricos e Electrónicos 

Este spray à prova de água protege os seus equipamentos eléctricos e electrónicos, removendo toda a 
humidade que possam conter e deixa um filme protector de longa duração contra a humidade. Ideal para 
limpar e proteger os seus equipamentos a bordo. 

 

 
STOP  ARAIGNEE – Repelente de aranhas 
 

Repelente não tóxico de emulsão aquosa concentrada tornando a aplicação agradável. Aplicar directamente 
em áreas onde costuma haver aranhas no barco. Cria uma barreira activa nas zonas onde foi aplicado o 
produto. Inodoro e não mancha. 
 

� Durabilidade de 1 a 2 meses 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Cabine e Conforto a Bordo 

 
 

 

ALCOSEC – Limpa-vidros anti-estático 
 
Desengordurante, pronto a usar, altamente eficaz. Confere uma película brilhante à superfície. Pulverize 
e limpe com um pano macio. 
 

� 1L 
 

 
ANTIBACT-SUB – Descontaminante para material de mergulho 
Desinfectante poderoso e eficaz com o objectivo de diminuir a proliferação de bactérias pelos 
equipamentos de mergulho. Acaba com a fermentação microbiológica e elimina os maus odores. 
Respeita a pele, os olhos e as mucosas. 
 

� 1L e 5L 

 

 

 

 
B302 – Spray insecticida 
Pronto a usar. Não contém solventes nem insecticidas organo-halogenados ou fósforo. Produto não 
inflamável. Age por contacto directo entre o insecto e a superfície impregnada (têxteis, revestimento, 
iluminação). Agitar e pulverizar as superfíces e suportes. 
 

� 250ml 
 

 
BACT STOP – Espuma de limpeza desinfectante 
 
Limpa e desinfecta oferecendo uma eficácia bactericida de contacto. É extremamente eficiente a terminar 
com os germes responsáveis pela fermentação acabando, assim, com os maus odores que a fermentação 
liberta. Concebido conforme os regulamentos europeus 648/2004 e 2003/53CE. Matérias activas 
notificadas em conformidade com a Directiva Europeia biocida 98/8 CE, utilização biocida na categoria TP2. 
 

� Spray 500ml 
 

 

 

 

 
BRYVIT – Limpa-vidros para barco 
 
Desengordurante poderoso que confere uma película brilhante à superfície tratada. Pronto a usar, deve-se 
pulverizar e limpar com um pano que não solte pêlos. 
 

� 500ml 
 

 
CUIR MOUSS – Mousse de limpeza para couros 
 
Especialmente destinado à limpeza e manutenção de cadeiras, sofás, objectos ou adornos em couro, 
estofos de barcos e carros. Não danifica as costuras e respeita as cores do material. Deixa o couro 
maleável. Pronto a usar. Aplicar a mousse na superfície pretendida, deixar actuar durante alguns 
minutos e, de seguida, limpar bem. Poder-se-á repetir a limpeza nas zonas particularmente sujas. 
 

� 200ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Cabine e Conforto a Bordo 

 

DERMING – Gel desinfectante lava-mãos 
 
Gel hidratado à base de etanol purificado para desinfecção das mãos. Reduz os inconvenientes 
resultantes do suor das mãos e a contaminação microbiana. Confere uma agradável sensação 
fresca nas mãos sem desidratá-las. Não alérgico e não irritante. Seca rapidamente e não deixa 
qualquer resíduo. Pronto a usar. Deve aplicar 30 ml nas mãos e esfregá-las durante 30 segundos. 
 

� 50ml, 100ml e 500ml 
  

 

 
DESTROY – Purificador do ar - clorofila 
 
Purificador altamente poderoso, acaba instantaneamente com os maus cheiros. Neutraliza eficazmente 
as moléculas de mau odor. Contém extratos de ervas perfumadas. Aplicar uma breve pulverização. 
Pressionar o difusor apenas durante 1 segundo numa superfície com o mínimo de 20m3. 
 

� 500ml 
 

 
DISH4 – Detergente líquido ecológico para loiça 
 
Detergente com um cheiro fresco a citrinos. Isento de substâncias cáusticas e fosfato. Não 
agressivo à pele. Produto concentrado, deve ser diluído a 2%. 
 

� 500ml  

 

 
ESA177 – Mousse desengordurante multiusos 
 
Desengordurante em fase aquosa com múltiplas aplicações em todas as superfícies: madeira, plásticos, 
acrílico, fórmica, etc. Agitar bem antes de usar. Pulverizar a área pretendida, deixar actuar e limpe com 
um pano seco sem pêlos. Deixa um aroma fresco agradável. 
 

� 300ml 

 
KLINE GREASE – Desengordurante barbecue 
 
Desengordurante poderoso que permite desengordurar na perfeição as placas do fogão, vidro-
cerâmica, fornos, portas de vidro do forno e churrasqueiras. Remove a gordura e sujidade 
carbonizadas deixando um cheiro agradável a citrinos. Agite bem o spray e pulverize a superfície a 
ser tratada. Deixar actuar por alguns minutos, limpar com uma esponja húmida e enxaguar. 
 

� 300ml  

 

LCD7 – Spray de limpeza ecrans e LCD 
 
Produto isento de solvente de petróleo, álcool ou outros produtos que degradam os ecrans e suportes. 
Não arranha as superfícies. Apaga as impressões digitais nos ecrans e os depósitos de gordura. Confere 
um maior brilho e nitidez. Espalhar o produto sem pressionar e limpar com um pano de microfibra, 
como o BATO-NET. 
 

� 150ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Cabine e Conforto a Bordo 

 

 

 

MAIN SOAP – Gel em tubo para mãos 
 
Gel sabonete abrasivo, muito suave para as mãos. Liquidifica rapidamente a tinta, verniz, gorduras, 
óleos, etc. Presença de abrasivos. Conforme a norma Afnor NFT 73102. Gel concebido através de 
elementos seleccionados pela capacidade de biodegrabilidade. Colocar uma pequena quantidade de gel 
na mão. Espalhe o sabão pelas mãos, pulsos, antebraços sem necessidade de utilizar água. Apenas em 
seguida é que deve enxaguar com água limpa friccionando a área onde tem sabão. 
 

� 250ml 

 
MATT FIRE – Gel para atear fogo 
 
Pronto a usar. Tem como finalidade atear fogo de forma segura. Substitui a gasolina, óleo e o álcool 
etílico cujos vapores fazem com que o fogo surja violentamente. Evita riscos de propagação do fogo e 
queimaduras graves. Não emite fumo nem contém substâncias tóxicas e nocivas. Aplique o gel 
directamente no carvão e acenda com um fósforo ou isqueiro. 
 

� 500ml  

 

MOKLIN – Champô concentrado para tapedes e alcatifas 
 
Elimina as manchas nos tapetes e alcatifas sem alterar a cor das fibras. Seca rapidamente e é um anti-
estático de longa duração. Deve diluir antes de usar: 10 porções de produto por 5 L de água. Deve 
utilizar um aplicador de champô para carpetes. 
 

� 1L 

NET85 – Removedor de salitre para alcatifas 
 
Elimina as sujidades e manchas de água sobre qualquer tipo de tecido. Com um pano macio ou uma 
esponja ligeiramente húmida, aplique o produto directamente na área suja. Esfregue suavemente. Não é 
necessário enxaguar, apenas deve deixar o produto secar. 
 

� 125ml 
 
  

 

 
NETVIT – Mousse anti-estática 
 
Função protectora anti-incrustante. Limpa e dá brilho às superfícies lisas, ecrans, GPS, radares, etc. 
Confere uma película protectora que retarda a incrustação das sujidades e depósitos de sal. Pronto a 
usar. Deve pulverizar, deixar actuar e, de seguida, limpar com um pano macio. 
 

� 300ml 
 

 
OPTI-GLASS – Líquido de limpeza antiestático para óculos 
 
Livre de solventes que danificam os óculos. Não risca as lentes e seca rapidamente. Limpa as dedadas e 
gorduras conferindo maior nitidez e brilho aos óculos. Produto concebido à base de elementos 
seleccionados pela sua capacidade de biodegrabilidade. Aplicar uma gota em cada lente. 
 

� 125ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Cabine e Conforto a Bordo 

 
 

 
PIN PON – Spray extintor pequenos fogos AB 
Pode ser usado em instalações até 380 volts (teste de não condutividade eléctrica  PV nº LCA 
6313). Solução aquosa biodegradável, sendo uma mousse que se espalha e forma uma película 
sobre a chama. Permite extinguir pequenos incêndios evitando a sua expansão. Spray de fácil 
utilização. 
 

� 500ml 
  

 

 
REGINA ORANGE – Perfumador ambiente 
 
Fragrância a laranja que confere um cheiro agradável a bordo do seu barco. 
 

� Spray 110ml 
 
 

SEA SICK – Absorvente rápido de dejectos 
 
Não contém corantes. Absorve rapidamente permitindo recolher de forma higiénica o líquido 
derramado. Absorve 15 a 60 vezes o seu volume. Solidifica a água, sumos de fruta, dejectos e 
vomitado. Deixa um odor agradável. Espalhar directamente o produto por cima do derrame 
ocorrido. Espere durante alguns instantes e remova com uma vassoura e pá pequena. 
 

� 500ml 
 

 

 

STICK MATT – Stick hidratante para as mãos 
 
Hidrata as mãos e protege-as do sal, do frio, da humidade e das manobras repetitivas. Evita a 
descamação da pele e, assim, previne as irritações e as dermatoses. Deixa as mãos macias. Aplicar várias 
vezes por dia e massajar ligeiramente. 
 

� 47gr 
 

TEXNET – Detergente perfumado para tapetes 
 
Limpa as fibras dos tapetes e carpetes. Elimina as sujidades com maus odores e derramamentos 
acidentais. Proporciona um agradável aroma fresco. Agitar bem o spray antes de usar e pulverizar 
entre 15 a 20 cm de distância da superfície a ser limpa. Deixar actuar por alguns minutos. Pode 
deixar secar ou passar um pano ou ainda aspirar para que a fibra volte à sua forma original. 
 

� 300ml 
 

 

 

WYZER –Mousse de limpeza para WC 
 
Mousse de limpeza, descalcificante, desodorizante e desinfectante para a manutenção regular do WC. Não 
arranha as superfícies e não é agressivo para superfícies em mármore polido e ónix. Elimina manchas de 
água, depósitos de calcário e sujidades orgânicas presentes nas superfícies. Agitar o spray antes de usar. 
Aplicar uma camada fina e uniforme de mousse a 20 cm de distância da superfície pretendida. Quando 
verificar que a coloração desapareceu significa que a limpeza foi concluída. 
 

� 300ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Produtos Técnicos de Reparacão 

TOP GLASS 
Creme Polidor para Vidro 

 

 

 

 

 
 

Renova o Brilho e Pequenas Imperfeições 
 

 

Produto em Pasta cor Bege Rosado 

 

TOP GLASS Conselhos de Utilização 

TOP GLASS é um produto técnico cuja 

formulação tem na sua base óxido de cério, 

componente usado na indústria do vidro como 

agente polidor. 

Este produto permite a recuperação de vidros 

de barcos, de pára-brisas, de viaturas e de 

tampos de mesas que apresentem mancha, 

sujidade e pequenas imperfeições de tamanho 

capilar. 

Não recupera estragos de tamanho superior 

nem preenche falhas por impacto no vidro ou 

ranhuras. Riscos profundos ou outras 

imperfeições mais visíveis não são eliminados.  

Renova ainda o brilho das superfícies de vidro, 

conferindo uma película impermeável que 

retarda as manchas de água. 

TOP GLASS foi nomeado como produto 

inovador do ano na feira METS, na categoria de 

produtos técnicos, feira que reune mais de um 

milhar de empresas de produtos relacionados 

com náutica. 

 

Embalagem:  

Disponível em unidades de 700gr. 

Unidade 700gr - Ref. 340M 

 

Produto Biodegradável e Compatível com o 

Ambiente 

 

1. Limpar bem o vidro por forma a remover todos os vestígios de sujidade e 

gordura. 

2. Aplicar o produto usando uma almofada de polimento (pex. lã de cordeiro, 

feltro ou couro). 

3. Montar a almofada na máquina de polir e aplicar na superfície a tratar. 

4. Mover a almofada/polidora para cima e para baixo, esquerda e direita na 

superfície (baixa velocidade: 600-800 rpm ou menos). 

5. Manter constantemente a superfície molhada para evitar que o vidro fique 

quente – quando tocado este deverá estar morno mas não excessivamente 

quente. Se o produto já foi aplicado de forma suficiente, então pulverizar 

com água para manter a superfície fria. 

6. Limpar os resíduos com um pano húmido e inspeccionar o reparo – 

continuar a trabalhar até que o polimento seja satisfatório. 

7. Passar com um pano de microfibras limpo. 

A aplicação é prolongada pois deve ser feita com um dispositivo rotativo, 

aplicando-se água várias vezes para evitar o aquecimento das superfícies, sendo 

necessários vários minutos (por vezes cerca de 30 minutos) para obter 

resultados visíveis. 

Se conseguir sentir o risco ao passar com a unha na superfície, é provável que 
este seja demasiado profundo para ser polido facilmente.  
Não aplicar sobre superfícies quentes ou expostas à luz solar. 
 

Utilizar TOP GLASS nas seguintes situações: 

 Renovação e polimento de vidros. 

 Eliminação de manchas e micro-ranhuras existentes nas superfícies. 

 

http://www.oreytecnica.com/
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Decapantes, Tintas e Selantes 
 

 

CHALKEX - Solução Ácida de Decapagem 

Decapante ácido pronto a usar com agentes anti-corrosão para hélices e cascos. Contrariamente a outros 
ácidos, não danifica os metais. Remove facilmente as cascas incrustadas e as pedras calcárias nas partes 
imersas do barco, basta pulverizar e deixar actuar durante 5 a 10 minutos. 

� Unidades de 1L e 5L 

CORUST B e N – Tinta Anti-corrosão Branca e Preta 

Tinta anti-corrosão branca e preta de alto brilho. Neutraliza a ferrugem e previne novas formações. 
Pode ser usado em todos os tipos de metal. 
 

� Unidades de 250 ml. Não necessita de primário.  

 

CRAQUY – Gel Decapante 

Poderoso gel ácido pronto a usar com agentes inibidores, remove facilmente conchas, formações calcárias, e 
algas. Permite decapar barcos insufláveis sem danificar PVC, hypalon e neopreno. 

Instruções de Utilização: 

1. Aplicar puro com uma escova ou rolo de pintar 

2. Deixar actuar entre 20 m. a várias horas, consoante o estado da superfície a tratar 

3. Enxaguar com jacto de água ou compressor de água 

� 500ml 
 

GELCOAT RETOUCH – Retoque de Pintura para Gelcoat 

Tinta branca especificamente concebida para ser aplicada em fibra de vidro (resina de epoxy, 
gelcoat e resina de poliéster), respeitando a textura e aspecto da superfície em que é aplicada. De 
fácil e rápida aplicação e secagem, poupando-lhe tempo e esforço. Não lasca com o tempo. 

Instruções de utilização: 

1. Pulverize duas vezes a superfície a tratar de forma uniforme a cerca de 20/25cm  

2. A primeira camada deverá ser na horizontal 
 

� Spray 150ml  

 

 

REV’PLAST – Acabamento Branco para Anti-derrapantes 

Reaviva a cor original do anti-derrapante. Grande resistência aos raios UV e não lasca com o 
tempo. Grande dureza e qualidade garantem uma alta resistência ao impacto e à abrasão. 
Resistente a água com detergente. 
 

Instruções de Utilização: 

� Pronto a usar: aplicar em superfícies limpas e secas  

� Pode aplicar 2 camadas com 1 hora de intervalo 
 

� 1 kg 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Decapantes, Tintas e Selantes 

 
 

 

  

H. P. C – Rolo de fita adesiva dupla face 19 mm 
 

Fita incolor de colagem imediata e permanente. É uma alternativa a parafusos, rebites, adesivos 
líquidos e outros meios de fixação permanente. Pode ser aplicada em superfícies lisas como o 
vidro, plástico, metal, gelcoat, etc. A temperatura ideal para a aplicação é entre 15º C e 30 º C. O 
produto deve ser aplicado sobre uma superfície limpa e seca, livre de poeiras e gorduras. Para 
obter uma melhor adesão, é necessário exercer pressão. A peça pode voltar ao serviço após um 
período de 24 horas a 23º C. 
 

 
MATT FLEX – Selante Adesivo preto de poliuretano 
 

Sem solvente, isocianato e silicone. Pronto a usar e não é necessária a aplicação de primário. 
Preserva a sua flexibilidade mesmo após secar e endurecer, o que diminui o risco de rachar. Rico em 
aditivos que aumentam o nível de adesão mesmo em superfícies molhadas. Pode ser usado para a 
calafetagem e acabamento das pontas dos decks, dado que é resistente aos raios U.V. Pode ser 
lixado e pintado. 
 
  

 

POWERKOL – Cola epoxy 2 componentes 
 

Fácil de implementar uma vez que a mistura é automática e está pronta em 15 segundos. A cola 
está no interior de uma seringa que tem dois tubos, conseguindo uma dosagem perfeita a 50/50. 
Pode ser aplicada em vidro, metais, madeira, couro, borracha, plásticos (excepto polietileno, 
polipropileno, teflon e isopor). É resistente aos raios U.V. sem descascar. Após a mistura dos dois 
componentes, a cola deve ser aplicada dentro de 5 minutos. 
 

� Resistência térmica da mistura polimerizada: 200º C 
� Resistência ao cisalhamento: 220 kg/ cmH 
� Rigidez dieléctrica em volts: 440 V 

 

AQUAKOL – Cola secagem lenta para tectos 
 

Cola sem solventes. Aplica-se com uma espátula num suporte previamente limpo. Tempo de 
trabalho: 30 a 40 minutos. O tempo de tratamento e secagem é longo (30/40 min.) para ajustar as 
peças correctamente sem qualquer precipitação. Não colocar cola a mais pois aumentará o tempo de 
espera. Cobertura: 1mH/ 150 gr 
 

 

 

 

AXP1 – Spray transparente antivegetativo para hélices 
 
À base de resina acrílica, este produto foi elaborado especialmente para hélices. Não contém 
nenhum derivado de metal. Contém uma protecção anti-fúngica que forma uma barreira contra a 
incrustação de algas e outros micro-organismos marinhos, como as lapas ou caramujos. O produto 
está condicionado em spray para poder alcançar áreas difíceis. Deve renovar a protecção a cada 3 
meses. 

� Spray 400ml 

 
C297 – Decapante especial colas e selantes 
 
Permite retirar facilmente as manchas de cola velha e de resíduos das juntas de borracha ou silicone 
no gelcoat e plásticos duros. Não utilizar o produto em suportes pintados ou em policarbonato 
transparente. Usa-se puro e aplica-se com pincel. Retirar os resíduos com uma espátula e depois 
enxagúe. Tempo de acção: 15 a 20 minutos. Cobertura: 3mH/ 500 ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Decapantes, Tintas e Selantes 

 

 

GUM.U – Cola tectos e zonas difíceis 
 
Cola solvente desenvolvida para tectos e zonas difíceis. Colagem fácil devido ao condicionamento do 
produto em spray. Ideal para tratamento de superfícies pequenas. Não seca de imediato. Tempo de acção: 
15 a 30 minutos. Aplicar a uma distância entre 25 a 30 centímetros. Agitar antes de usar.  
 
Cobertura: 2 a 3 mH/300ml. 
 
 

 
MPA”B” – Selante adesivo branco de poliuretano  |  MPA”G” – Selante adesivo cinzento | MPA “I” 
- Selante adesivo incolor de poliuretano 
 
Sem solvente, isocianato e silicone. Pronto a usar e não é necessária a aplicação de primário. Preserva a sua 
flexibilidade mesmo após secar e endurecer, o que diminui o risco de rachar. Rico em aditivos que aumentam 
o nível de adesão mesmo em superfícies molhadas. Pode ser usado para a calafetagem e acabamento das 
pontas dos decks, dado que é resistente aos raios U.V. Pode ser lixado e pintado. 
 

� 400gr – existe em branco, cinzento ou incolor. 

     

 

 
PEINT OUT G – Decapante 
 
Semi-gel decapante excelente para superfícies verticais porque não escorre. Não corrói os metais. Sem 
ácido e cloreto de metileno.  
 
Cobertura: 6mH/ 1L 

 
P.MAT 08 – Tinta cinza em spray alta temperatura para metais 
 
Utiliza-se em todos os metais ferrosos e não ferrosos exteriores. Aplica-se directamente na ferrugem. Possui 
uma excelente resistência à corrosão, às intempéries e a fortes temperaturas. Tinta conhecida como “alta 
temperatura” dado que pode ser aplicada em metais expostos a temperaturas até 500ºC continuamente e 
600º em pico. 

� Spray 400ml 
  

 

 
SOLTAR 3 – Decapante especial alcatrões 
 
Dissolve e remove rapidamente o alcatrão e os depósitos betuminosos para emulsão. Não contém agentes 
susceptíveis de atacar os suportes. Pronto a usar. Aplicar, deixar actuar e enxaguar com um jacto de água 
com pressão. 

� 500ml 

 
XP4 – Protector incolor da linha de água 
 
Protecção incolor para aplicar na linha de flutuação. Impede a aderência de algas, caramujo, etc. 
Aumenta o deslizamento do barco na água reduzindo o consumo de combustível. Aplicar com um pano 
limpo e seco entre 2 camadas = 3 minutos. Cobertura: 2m/ 500ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Kits de Manutenção e Limpeza para Barcos 
 

 

Kit Pneumatic – Kit de manutenção para barcos insufláveis 

Renove o seu Barco em 3 tempos. 

Conteúdo: 

� 1 x Detergente Concentrado multi-usos para flutuadores e superfícies plásticas de 500ml – 
diluição: 2 tampas / 1L água – Pneu.Clean, 500ml 

� 1 x Renovador para insufláveis e defensas de 500ml. Limpa, desengordura e remove 
alcatrão. Usar puro, aplicar com esponja, esfregar e secar com um pano – Parbatt’, 
500ml 

� 1 x Abrilhantador Protector de 500 ml para napa, vinil e neopreno. Deixa uma película 
repelente de água. Usar com pano. 

� 1 x Pano em Microfibra 
� 1 x Esponja 

 

Kit Fuel – para tratamento de combustíveis 

 

Conteúdo: 

� 1 x Tratamento anti-bacteriano – Bact Fuel, 100ml 

� 1 x Tratamento para eliminar lodo e água – Combifuel, 100ml 

 

 

 

 

Kit Bio-Boat - Kit de limpeza ecológico para barcos 

Especificamente concebido para a limpeza biológica do seu barco. 

Conteúdo: 

� 1 x Detergente Concentrado de 500ml para Casco e Convés de alto poder desengordurante. 
Diluição: 6 tampas/5l água -  M.4605, 500ml 

� 1 x Produto de Limpeza de 500ml para compartimentos de motor. Líquido emulsionante – 
elimina pequenos derrames acidentais de óleos. Usar puro ou diluído 1/10. – D.05/11, 
500ml 

� 1 x Creme de polir para plásticos e gelcoat de 200 ml. Deixa as superfícies brilhantes. Usar 
puro e esfregar bem. – Renov’Plast, 200ml 

� 1 x Folha Absorvente de oleos e hidrocarbonetos. Não absorve água. – Sorb-Oil 

� 1 x Produto para purificação para Tanque de Água residuais (2 doses x 30 grs). Dissolver 
em água tépida, aguardar 15 min. E despejar na zona a tratar. – Bio-Zym 

 
 

 

Kit Hivernage  
Kit especial de inverno para motores 
Conteúdo: 

� 1 x Óleo de protecção para as partes externas do motor - A.Z.48, 150ml. 
� 1 x Óleo de protecção para as partes internas do motor – Store Engine Oil, 150ml. 
� 1 x Extractor de humidade para material eléctrico e electrónico – Hidrex, 150ml. 
� 1 x Folha absorvente para óleo e combustível – Sorb-Oil. 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Águas Limpas e Negras 
 

 

WCLUB – Lubrificante para WC 

Este lubrificante limpa e protege as partes mecânicas das bombas de sanita (pistons, borrachas, guias, válvula, 
etc.). As superfícies ficam menos vulneráveis à salina, reduzindo os riscos de entupimento e deterioração das 
borrachas e vedantes durante utilização e durante a invernagem. 
 
� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

BIO-CHEM – Tratamento Específico para WC 

Este produto combina agentes de limpeza e biodegradantes com funções anti-sépticas, reduzindo e 
liquefazendo matéria orgânica e fecal. Neutraliza os maus cheiros e garante-lhe óptimas condições de 
higiene para o seu WC, graças à suas propriedades de desinfestação bacteriológica. 
 
� Deitar 2 doses de 25ml directamente na sanita 

  

 

BIO-ZYM – Tratamento de Águas Negras 

Produto solúvel para reservatórios de águas negras, que evitam os entupimentos graças às suas 
propriedades bacteriológicas que ajudam a liquefazer matéria orgânica. Elimina os maus odores 
provocados pela fermentação. 
 
Instruções de Utilização: Dissolver em água tépida; aguardar entre 10 a 15 minutos pela reactivação 
dos extractos enzimáticos; verter o líquido no reservatório 

 
� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

KILBACTE e BACTEND – Desinfectantes para tanques de águas limpas 

Este poderoso desinfectante foi especificamente concebido para reduzir significativamente a 
proliferação das bactérias nos tanques de água. Não é agressivo para a pele, olhos e mucosas ao 
contrário de outros desinfectantes. Não contém nitrato de prata e é ideal tanto para utilização diária 
(Kilbacte) como esporádica (Bactend - produto concentrado). 
 
Instruções de Utilização: Kilbacte: 25ml/100l de água; Bactend: 100ml/700l de água 

 

� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 
 

 

 
BIOFOS – Tratamento ecológico para tanques de águas residuais 
 
Tratamento à base de bactérias e enzimas. Degrada e liquidifica os depósitos orgânicos e as gorduras 
encontrados em caixas e reservatórios de águas residuais. Deixa um odor fresco e agradável. Reduz a 
frequência de limpeza e desobstrução dos depósitos. Diminui o risco de entupimento e corrosão. Utiliza-se 
puro. Verter o tratamento directamente pelo ralo do chuveiro e sanita. 
 

� Dosagem semanal aconselhada: 100 ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Águas Limpas e Negras 
 
  
 

FLUSH – Detergente ecológico para roupa 
 

Não contém fosfato nem fosfonato. A sua actividade de limpeza enzimática ajuda a eliminar a sujidade 
e as manchas gordura e alimentos incrustados nas fibras. Funciona mesmo em baixas temperaturas. 
Odor fresco e agradável. O condicionamento do produto em garrafa, evita o seu desperdício 
protegendo o ambiente. 
 

� Disponível em garrafa de 1 l e 5 l 
 

 

 

 

BIONET WC – Pó anti-calcário sanitas marítimas 
 
Dissolve rapidamente os depósitos de calcário, destrói as sujidades orgânicas que são refúgio ou 
proliferadoras de bactérias fecais responsáveis pelos maus odores. Não afecta o plástico nem as borrachas ou 
esmaltes. Deve molhar a superfície antes de usar o produto. Polvilhe a área a ser tratada com o pó e deite 
uma pequena quantidade de água sobre o pó para activá-lo. Deixe agir durante 10 a 15 minutos e enxagúe. 
 

� 500ml 

 
FRIZ08 – Anticongelante para tanques de água 
 
Solução à base de propilenogicol, de estabilizante bacteriostático e inibidores de corrosão. Mistura-se facilmente 
com água. Produto sem espuma e não irritante para a pele. Assegura uma protecção contra o congelamento a 
–35ºC.  
 

� Unidades de 1 e 5 L 

 

 

 

KIT DESSAL – Kit de manutenção para dessalinizadores 
 
Kit de manutenção para dessalinizadores permitindo limpar as membranas. Este kit contém: um composto 
de ácido para a limpeza das membranas; um biocida para desinfecção das membranas. 
 

� Produto de limpeza 500ml e Biocida 500ml 
 
 
 

 

 
MATT FLOW – Desentupidor de canos 
 

Dissolve os derivados de celulose vegetal., os aglomerados de gordura e sabonete, cabelos, calcário e 
tártaro. Utiliza-se puro. Não misturar ou usar com outro líquido. Não colocar o produto em contacto 
com o inox. 
 

� 1,8 Kg 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Águas Limpas e Negras 
 

 

 
MATT PAPER – Rolos de papel higiénico 
 
Desintegra-se em contacto com a água e é 100% biodegradável. Aconselhado para WCs eléctricos e 
tanques de retenção. 
 

� Lote de 5 rolos 
 
 
 

 
SOD – Desodorizante para águas sujas 
 
Eliminador de odores. Reduz a emissão de maus odores emanados através das fossas, águas cinzentas, etc. 
Para tratar as águas cinzentas: verta 20 a 30 ml nas evacuações do lavatório ou duche. Repita a operação 
regularmente. 
 

� 100 ml  

 

 
TEUB – Gel desodorizante e anti-calcário 
 
Anti-calcário e desodorizante. Produto com garrafa de gargalo inclinado. Gel anti-calcário muito 
concentrado cuja acção não diminui com a presença da água do mar. Utiliza-se puro. Verter o gel nas 
partes a serem tratadas, deixar actuar e enxaguar. 
 

� 1L 
 
 

 
 
TS4 – Líquido de limpeza para reservatórios de água 
 
Elimina a lama ou lodo presente nos reservatórios de água. Produto sem espuma, não deixa qualquer 
mancha nas superfícies tratadas. Pode ser usado para limpeza em tanques de alumínio, inox ou plástico. 
 

� Unidades de 1L e 5L 
 
 

 

 

 
YO-DE – Capa retenção maus odores 
 
Capa de retenção que reduz os maus odores provenientes das águas negras. Produto concebido através 
de elementos com alta capacidade de biodegradabilidade. 
 

� 2L 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Convés 
 

 

PENURIDO – Limpeza a Seco de Gelcoat e Pintura 

Este produto pronto a usar permite-lhe limpar gelcoat e pintura sem água. Remove manchas e devolve o brilho 
original das superfícies, protegendo-as com uma película hidrófoba que retarda a degradação dos materiais. 
 
� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

M4605 – Detergente Concentrado para Casco e Convés 

Este detergente foi especificamente concebido para assegurar a mais completa limpeza do seu barco. Remove 
todo o tipo de sujidade e não contém agentes cáusticos nem tóxicos. 

Diluição: 5 a 7 tampas de produtos em 5 l de água 
 

� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 
 

 

XC ECO 3 – Poderoso Desengordurante para casco e Convés 

Este desengordurante de origem vegetal é eficaz em gorduras vegetais e minerais. Não afecta a pintura, ligas 
leves nem plásticos. Diluição: 50ml de produto em 5l de água 

 

� Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente 

MORE NINE – Spray Removedor de manchas negras 

Elimina manchas negras nos cascos e estruturas, bem como os pontos na linha de flutuação. O produto está 

pronto a ser usado e deve ser pulverizado sobre a superfície pretendida. Lavar com uma esponja húmida e, de 

preferência, não o faça ao sol para evitar o aparecimento de manchas. 

 

� Cada unidade – 1l 

 
 

 

NETT DIAMANT – Creme renovador do  Gelcoat 
Renova facilmente o gelcoat. O produto elimina com rapidez as manchas de combustível, querosene de aviões, 

vestígios de argamassa preta e marcas de fungos no gelcoat. É anti-derrapante e não contém sódio nem potássio. 

Deve ser utilizado puro sem qualquer aditivo. Aplica-se com uma esponja de raspagem suave ou uma escova de 

mão, devendo esfregar a área manchada. Por último, enxagúe bem a zona recentemente limpa para remover a 

aparência branca do produto. 

� Garrafa de 500ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Convés 
 
 
 

 

SHIP – Champô para casco e convés 

Criado à base de componentes seleccionados pelas suas competências ambientais, com funções 

activas de limpeza e dispersão de sal e gorduras. Produto concentrado, possível de diluir em água 

doce ou salgada e tem um alto desempenho a nível de desengorduramento e humedecimento. 

Elimina rapidamente a sujidade, o depósito de algas, as manchas de gordura do gelcoat e das 

pinturas. Aplica-se e esfrega-se com pincel, esponja ou vassoura. Deve enxaguar bem a zona lavada. 

Diluição: 5 a 7 medidas da tampa por 5l de água. 

 

D.S.C. 550 – Removedor de gordura incrustada 

Remove rapidamente vestígios de fumos, gordura no gelcoat, tintas e plásticos. Diluir antes de aplicar. Produto 

concentrado. Diluição: 5 a 7 porções para 5 L de água 

� Unidades de 1L e 5L 

 

 

 

 

 

DROPLESS – Removedor de dejectos de aves 

Remove rápida e facilmente dejectos de aves. Não altera a qualidade do gelcoat, tinta e plásticos. 

� Spray 500ml 

 
 
KLINCARE – Champô concentrado para convés 
Remove manchas de gordura e óleo no gelcoat e pintura. Anti-calcário. Diluição: 5 porções para 1L de 
água. 
 

� Unidades de 1L e 5L 

 

 

 

KLINPERL – Champô protector com cera para convés 

Confere uma película protectora de cera e protege contra o sal. Contém agentes de anti-calcário. 

Recomendado para a manutenção do casco. Diluição: 1 a 2 doses de 25ml para 5L de água.  

� Unidades de 1L e 5L 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Convés 
 

 

 

KOKO ONE – Champô concentrado com óleo e coco 

Alto teor de materiais activos. Dissolve rapidamente as manchas de gordura e fumos. Confere brilho ao 

gelcoat e pintura. Sem fosfato e silicone. Diluir antes de usar: 4 a 5 porções para 5L de água. 

� Unidades de 1L  e 5L 

NETBRIL – Limpeza de salitre e tártaro 

Elimina a manchas do fluxo de água e depósitos de calcário. Restaura o brilho do gelcoat e pintura. 

Dissolve completamente o tártaro.  

� Aplique o produto na superfície a ser tratada 

� Deixe agir alguns minutos  

� E depois enxagúe. 

� Unidades de 500ml, 1L e 5L 
 

 

 

NETT WINCH – Removedor de sal para molinetes 

Dissolve rápida e totalmente os depósitos de sal. Protege as superfícies tratadas graças ao seu alto poder 

inibidor de corrosão. Pulverizar a superfície com o produto, deixar actuar durante alguns minutos e 

enxaguar ou passe uma esponja humedecida. 

� Spray 500ml 

 

PESCA ONE - Limpeza de detritos de pesca 

Permite retirar as manchas de sangue de peixe e outras sujidades. Pronto a usar. Pulverizar, deixar 

actuar e passar com uma esponja húmida. 

� Spray 1L 

 

 

 

SHAMPOO SHINE – Champô revitalizador para casco e convés 

Permite que o gelcoat não sofra com a microporosidade. Após a limpeza, confere brilho inigualável ao casco 

do barco. Deve usar regularmente para a manutenção do barco. Dilui-se antes de se aplicar. 

� Unidades de 1L e 5L 

 



 

 
 

“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Manutenção de Madeiras 

 
 

 

SUN TECK – Detergente Concentrado para madeiras Exóticas e Teka 

Este detergente de base alcalina foi especificamente concebido para os conveses em Teka. Remove marcas de 
lodo ou visco e manchas de óleo em 15 minutos e sem necessidade de esfregar. 

Diluição: Diluir em água – 1/4 (cobre cerca de 6m2) 
 

� Disponível em embalagens de 1L, 5L e 10L 

BRIGHT TECK – Abrilhantador Concentrado 

Abrilhantador concentrado com alto poder desincrustante. Remove as manchas causadas pelas condições 
climatéricas e água salgada em 15 minutos e sem necessidade de esfregar. 

Diluição: Diluir em água – 1/4 (cobre cerca de 6m2) 

� Disponível em embalagens de 1L, 5L e 10L 

 

 

GOLDEN OIL – Óleo Protector 

Este óleo protege as madeiras do descoloramento e sujidade durante vários meses. Permite também o 
avivamento da cor da madeira teka, graças à sua pigmentação dourada. 

Cobertura: Cerca de 8m2/1l 

� Disponível em embalagens de 500 ml, 1l e 5l 

 

 
WONDER OIL – Óleo incolor para Madeira Teka 
 
Este óleo protege as madeiras do descoloramento e sujidade durante vários meses preservando a sua cor 
original. Cobertura: cerca de 8m5/ 1L 
 

� Disponível em embalagens de 500ml, 1L e 5L 

 
 

 

MATT DETACH – Pó de limpeza a seco 
 
Este pó de argila natural é um poderoso eliminador de manchas de óleos e gorduras das superfícies em madeira 
tais como gasóleo, manteiga, maquilhagem, etc. Não deixa marcas. 

Instruções de Utilização: 

1. Espalhe o pó na mancha a tratar sem esfregar. 

2. Deixe actuar durante 30 minutos e esfregue ligeiramente 

3. Remova o pó com um aspirador 

 

� Disponível em embalagens de 500ml 

VERMER – Verniz Incolor 

Este verniz protege a madeira contra a oxidação, os raios ultra-violeta e o sal. Pode ser usado em madeiras de 
exterior e interior. Não altera a cor natural da madeira. Cobertura: cerca de 6m2/500ml 
 

� Disponível em latas de 500ml  



         
 

“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Manutenção de Madeiras 

 
 

 

L.M.C. 46 – Tinta para Madeira de cor castanha 

Esta tinta pronta a usar seca muito rapidamente. Protege a madeira contra as agressões externas tais como os 
ambientes salinos, os raios ultra violetas, a humidade do ar, etc... ao mesmo tempo que impede o 
amarelecimento e as rachas. A sua acção fungicida evita a formação de bolores, cogumelos e moldes. 

Cobertura: cerca de 6m2/500ml 

� Disponível em latas de 500ml 

LIEGE PROTECT – Solução de Limpeza para Cortiça 

Esta solução de limpeza contém resina, protege a cortiça contra os raios ultra-violeta e tem 
propriedades fungicidas e insecticidas. Preserva o aspecto original da cortiça e deixa-a respirar ao 
mesmo tempo que a protege da água e da humidade do ar. 

� Disponível em embalagens de 500 ml, incolor e variante Wengé (coloração castanha) 

 

 

 
STOPO  - Saturador repelente de água para madeiras 
 
Este produto reduz significativamente o inchaço da madeira e a sua capacidade de absorver água. Conforme a 
norma ASTM D. 446. Aplicação por pincel. A superfície fica impermeável em 30 minutos e a sua eficácia máxima 
é atingida em 48 horas.  
 

� Área abrangida: 15 m2/ 1L. Unidades de 1L e 5L 

 

 

RESTOR JOINT – Estabilizador de juntas de madeira 
 
Permite neutralizar o efeito pegajoso das juntas P.U. e borrachas. Estabilizador à base de silicone 
resistente a temperaturas entre -56ºC e 300ºC. É incolor e hidrófobo. Deixa uma película protectora e 
impermeável nas juntas e reduz o efeito pegajoso. Usa-se puro. 
 

� 100ml 
 

 

 

 
TECK NET – Limpeza absorção de manchas para madeiras 
 
Elimina rapidamente as manchas que caem acidentalmente na teca respeitando a textura da madeira. Não deixa 
marcas, traços ou riscos na teca. Aplicação através de pulverização a 20cm do suporte. Aguarde alguns minutos 
e esfregue com uma escova. 
 

� 200ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Motor 
 

 

D.K.L.4 – Anti-Calcário Térmico com Indicador Incorporado 

Permite dissolver em total segurança todos os depósitos de calcário nos circuitos de evaporação e 
refrigeração, nos condensadores e permutadores de calor. Não danifica ferros nem metais. 

� Não liberta qualquer tipo de vapor corrosivo ou intoxicante 

Dosagem: 3% a 55ºC, 10% a 10ºC e + 10% a frio 

NO SEL – Detergente Concentrado 

Este detergente concentrado com sal tem uma forte capacidade humedecedora que contém um 
inibidor total de corrosão. 
 

� Evita a formação do cloreto do alumínio durante a invernagem 

 
 

 

D.05/11 – Detergente Concentrado para Motor e Porão de Base Aquosa 

Especificamente concebido para a limpeza biológica do seu barco. 
 
Favorece a eliminação de manchas de óleo e sujidade muito incrustada 
 
� Usar puro ou diluir 100ml/1l água 

C.B.14 – Spray de limpeza do Carburador sem necessidade de desmontagem 

Especificamente concebido para substituir os tradicionais dissolventes à base de petróleo, com graves 
riscos para os utilizadores e para o meio ambiente. Este spray de alto poder dissolvente, não tem 
cheiro nem cor, mas remove rapidamente resinas, pó, óleo e depósitos de verniz. Seca rápida e 
completamente. 

 

� Aplicar directamente no colector do carburador 
 

 

Store Engine Oil – Óleo de protecção especial para Invernagem 
 
Lubrifica e protege os componentes internos do motor durante a invernagem, quer sejam fora de bordo ou 
não. Previne a ferrugem e a corrosão mesmo que a paragem do motor seja prolongada. 
 
� Retire o filtro de ar e pulverize durante 15 ou 20 segundos na entrada de ar enquanto liga o motor até 

que este pare. 

N.C.27 – Spray de Limpeza pronto a usar 

Spray de limpeza de motor pronto a usar, em conformidade com a regulamentação europeia. Remove 
sujidade, óleos e hidrocarbonetos. Pode ser usado em metal, superfícies pintadas e borracha. 
 
Instruções de Utilização: Pulverize a superfície a limpar; Deixe actuar durante alguns minutos; 
Limpe com uma esponja. 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Motor 
 

ALCO 6 – Pintura de Alumínio de alta temperatura 

Tinta mono-componente de secagem rápida, permitindo uma protecção rápida e duradoura. Resistente às 
más condições atmosféricas, atmosferas salinas e a temperaturas até 600ºC. Pode ser usada como 
primário. 
 

Instruções de Utilização: 

1. Aplicar em superfícies limpas e secas 

2. Tape as zonas a proteger 

3. Agite o aerosol pelo menos 2 minutos, após ouvir as bolas de mistura, para obter uma boa mistura. 
Passe uma primeira camada a 20/25cm do suporte 

4. Repita o procedimento mais duas vezes, com 2/3 minutos entre camadas A superfície tratada seca 
dentro de 10 a 20 minutos 

 

 

 

 

 

DEMARTOP – Spray de Arranque pronto a usar 
Este spray, que pode ser usado em todas as posições, permite em poucos segundos o arranque do seu motor. 

A.Z. 48 – Spray de Protecção para Motores Fora de Bordo 

Este spray constitui uma óptima protecção contra a corrosão e a oxidação de motores fora de bordo durante 
a invernagem. As suas características Hidrófobas repelem a humidade responsável pela deteoração do seu 
motor. 

 

� Levante a tampa do motor e pulverize directamente 

 

 

H.B. CARBU – Tratamento de Combustível para Motores Fora de Bordo 
 
Elimina a água do sistema de combustível, prevenindo a formação de bactérias, ferrugem e corrosão. Ajuda a manter 
o motor limpo e aumenta a sua produtividade. 
 
� Acrescente 20ml de produto por cada 100l de combustível 

ALTOGEL – Líquido de refrigeração  

Proporciona uma total protecção anti-congelante devido às suas características físicas: 100% material 
activo. O líquido é incolor, sem perfume e pode ser misturado com água em qualquer quantidade a ser 
utilizada. O produto não provoca irritação na pele e tem regulador anti-espuma. Este é um produto 
resistente pois mantém a sua eficácia mesmo a altas temperaturas. 

� Disponível em unidades de 1l e 5l. 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Manutenção de Motor 

 

D.G. 28 – Detector de fugas  

 

Produto de protecção que detecta fugas de gás ou ar comprimido em tubagens, torneiras, cilindros, etc. É 
não inflamável e deve pulverizar-se directamente a área pretendida.  
 

� A detecção de fugas observa-se quando existe formação de bolhas. 
 

 

A.G.C. – Spray Anti-derrapante para correias 
 
Aumenta a aderência da correia e elimina o deslizamento em borracha, couro e tecido. Combinação de 
resinas naturais com solventes de aplicação e secagem rápida. Trata todos os tipos de correias: planas, 
redondas ou trapezoidais. Aumenta a eficiência da correia até 50%.  
 

� Utilização: Pulverize directamente na superfície interna da correia. Efectue a pulverização com um 
movimento de vai e vem, na direcção perpendicular ao movimento da correia. 

 

BACTOFOR – Desodorizante porões e compartimentos do motor 

Neutraliza a proliferação de maus odores da água armazenada. Este produto tem um aroma 
agradável a eucalipto. 

� Dilua 4 a 6 doses em 5L de água. Verta a mistura no depósito ou nas águas 
armazenadas. Deixe actuar. 

 

 

 
DOT – Removedor de odores 
 
Destrói e neutraliza odores nauseabundos aplicando o produto por via aérea ou directamente no 
tecido ou forro. Elimina os odores de confinamento. Qualquer pequena pulverização que se faça 
acaba instantaneamente com os maus cheiros. Este produto não é perfumado. 
 

� Spray 250ml 

N.D.M.2 – Mousse de limpeza para motor 

Segue as normas europeias. Mousse de limpeza de acção não mecânica. Este produto não é tóxico nem 
corrosivo. Produto de limpeza aquoso. Pulverize, deixe actuar e enxagúe. 

� Spray 300ml 

 

 

 

 

P.F.C – Tinta branca porões e compartimentos do motor 

Pintura branca aquosa que permite cobrir a parede do depósito. Excelente resistência a altas 
temperaturas e à humidade. 
 
Cobertura: 4 a 5 mL por camada/kg. Tempo de secagem: 60min. a 20º C. Segunda 
camada: 30 a 40min. Tempo de secagem: 12h. 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Plásticos 
 

 

POLYCOAT – Limpeza plexiglass-acetatos 

Uma emulsão com uma grande pureza de óxido de alumínio, especificamente concebido para limpar e polir 
acrílicos, vidro orgânico e policarbonatos.  

Instruções de Utilização: 

1. Agitar antes de aplicar com uma esponja macia 
2. Espalhar bem o produto e esperar alguns segundos 

3. Puxar lustro 

� Unidades de 125ml e 200ml 

RAIN OUT – Anti-salitre Pára-Brisas e Vidros 

Este produto cobre os pára-brisas e vidros do seu barco com um filtro protector que repele a água e evita que a 
sujidade se incruste. Usar puro. 

� 125ml e 200ml 

 
 

 

PARBATT – Limpeza para Pneumáticos e Defensas 

Este poderoso detergente remove manchas negras de alcatrão e fumo. Usar puro. Aplicar com uma esponja macia, 
esfregar e enxaguar. 

 

� Unidades de 500ml, 1L em spray, 1L s/ spray e 5L. 

T.B. 28 – Tinta Branca para napa e vinil 

Este spray permite-lhe renovar cadeiras, colchões em plástico, vinil ou ABS. Não descolora com o tempo e respeita 
a textura e o aspecto das superfícies tratadas. 

� Resistente aos raios ultra-violeta 

� Pulverizar a cerca de 20cm do suporte 

� 300ml  

 

C´9 – Tinta cinzenta para plásticos 

Permite a renovação de saias de vela, capotas e manivelas descoloradas pelo sol. Dota as superfícies de um 
filtro protector contra as rachas provocadas pelos raios UV. Pronto a usar: aplicar em superfícies limpas e secas 
com um pincel e deixar secar. 
 

� 150ml 
 

S.T.20 – Branqueador para pneumáticos 

Elimina rapidamente sujidade vegetal, como algas, musgos e míldios em hypalon, neopreno e 
PVC. Contém agentes branqueadores que permitem reavivar a cor original do seu barco 
insuflável. Aplicar com pincel, deixar actuar durante 15 minutos e enxaguar. 

 

� 2L 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
Manutenção de Plásticos 

 
 

 
 
 

 

 

PASTA “33” – Renovador para barcos insufláveis 
 

Pasta de limpeza e renovação, com cheiro a amêndoas, para barcos pneumáticos. Não contém abrasivos nem 
solvente. Não arranha o barco nem altera a superfície tratada. Aplicar com uma esponja de raspagem suave. 
Pode ser aplicada em pequenas superfícies. Esfregue insistentemente as partes mais sujas. Enxagúe e seque 
com um pano que não solte pêlos. 
 

� Boião de 500 ml 
 
FLEX – Tinta branca toldos e tectos plásticos 
 
Tinta monocomponente à prova de água. Renova eficazmente o brilho dos toldos e tectos plásticos. Utilização 
em 2 camadas cruzadas no suporte. Diluir em água. Secagem: 1 hora. Depois de 24 horas pode voltar a usar o 
suporte. Cobertura: 8 a 10mE/ 1Kg 
 

 

 

 
HYP-PROTECT – Abrilhantador para Neoprene 
 
Abrilhantador, pronto a usar, sem silicone nem abrasivos. Confere uma película protectora hidrófoba que evita 
a incrustação de poeiras e sujidades.  
 
Utilização: aplica-se com um pano macio sem pêlos na superfície previamente limpa. 
 

� 500ml 

 
KLINAX – Desengordurante pneumáticos e defensas 
 
Produto de limpeza conforme as normas europeias. Elimina de forma eficaz e fácil manchas cinzas de fumos e 
da poluição. Contém um odor agradável. Não afecta o suporte, não é corrosivo nem cáustico.  
 
Utilização: Usa-se puro, limpa-se com um pano não sendo necessário enxaguar.  
 

� 1L e 5L 
 

 

KLINE 7 – Limpeza de telas transparentes 
 
Produto concentrado especialmente concebido para a limpeza de telas transparentes. Remove as manchas de 
gordura, alcatrão e óleo sem atacar as costuras. Não torna as partes transparentes em opacas. A limpeza 
deste tipo de material deve ser feita de forma suave para que não o torne opaco. Utilização: Diluir 5 cápsulas 
por 1L de água. Aplicar com uma esponja macia, esfregar suavemente e enxaguar. 
 

� 500ml 
 

 
KLINE SKAI – Desengordurante para napa branca 
 
Preparação especial desenvolvida para o desengorduramento da napa branca. Remove o aspecto baço e elimina 
rapidamente sujidades como goma, carbono, gorduras, manchas negras, óleos minerais ou vegetais e pontos 
de bolor. Devolve o brilho sem esforço. Produto à prova de água deixando uma película protectora.  
 
Utilização: Usa-se puro e aplica-se com um pano. 
 

� 500ml e 1L 
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KLINE TENDER – Desengordurante rápido para pneumáticos auxiliares 
 
Remove o aspecto baço depositado nos anexos e elimina as sujidades, tais como carbono, goma, óleo 
mineral e vegetal, manchas negras, etc. Devolve o brilho sem esforço e confere uma película hidrófoba à 
superfície tratada. Não necessita de enxaguar. Usa-se puro. 
 

� 1L e 5L 
 
 

 

 

LUSTRAL – Protecção e brilho napa e vinil 
 
Polonês pronto a usar. Não contém silicone e abrasivos. Confere uma película protectora hidrófoba sobre a 
superfície tratada, retardando a incrustação de poeiras. 
 
Utilização: Aplica-se com pano macio sem pêlos na superfície previamente limpa. 
 

� Spray 500ml 
 

 
PVC-PROTECT – Abrilhantador para PVC 
 
Polonês, pronto a usar, sem silicone nem abrasivos. Confere uma película protectora hidrófoba que evita a 
incrustação de poeiras e sujidades.  
 
Utilização: aplica-se com um pano macio sem pêlos na superfície previamente limpa. 
 

� 500ml 
 

 

 

 

RENOV’PLAST – Renovador plásticos marítimos 
 

Renova e confere brilho a revestimentos de plástico. Elimina rapidamente manchas de combustível, querosene 
de aviões e as manchas de juntas pretas. Não contém sódio nem potássio. Usa-se puro. Aplica-se com uma 
esponja macia. Enxagúe abundantemente para retirar a aparência branca do produto. 
 

� 125ml 
 
 

 
SKAI NET – Espuma de limpeza para napa e vinil 
 
Elimina os depósitos de gordura, manchas de lama, fumaça e a poluição atmosférica nos tecidos. Este 
produto em mousse permite que haja uma aderência excelente em superfícies verticais. 
 

� 300ml 
 

 

 

SUPCLEAN – Limpeza brancos de napa e vinil 
 
Produto vegetal extremamente concentrado, não corrosivo e não cáustico. Elimina manchas negras ou 
gorduras.  
 
Utilização: usa-se puro e aplica-se com uma esponja macia. 
 

� 1L e 5L 
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SWEET – Protector para barcos pneumáticos 
 
Leite nutritivo, pronto a usar, à base de silicone em fase aquosa. Produto concebido para pneumáticos. 
Deixa uma película protectora hidrófoba sobre a superfície tratada retardando a incrustação de sujidades.  
 
Utilização: aplica-se com um pano sem pêlos na superfície previamente limpa. Agitar antes de usar. Brilho 
após 2 a 3 horas. 
 

� 200ml 
 

 

 

TONET – Limpeza de capas de barcos 
 
Remove rapidamente as manchas de fumo e gordura advindas da poluição atmosférica que afecta os toldos 
de plástico. Restaura a cor inicial das capas do barco. Pronto a usar.  
 
Utilização: Pulverizar, deixar actuar por alguns instantes, esfregar bem as manchas de gordura e 
enxaguar. 
 

� Spray 500ml 
 

 
U.V.P.S. – Spray protector painéis solares 
 
Produto para tratamento preventivo de painéis solares. Deixa uma película ultrafina, duradoura, resistente 
e invisível. Altas características de impermeabilidade e anti-aderência. Renovar a aplicação do produto a 
cada 3 meses. 
 

� 125ml 
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“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Tecidos 
 
 

 

SLICKY – Detergente Concentrado para Velas 

Detergente concentrado em pó para limpeza de velas, sem deteorioração das fibras do tecido ou costuras. 
Remove a sujidade e o aspecto acinzentado das velas em algodão, poliester e outras fibras sintéticas. 
 
� Não contém ingredientes corrosivos 

BLUE SAIL – Renovador de Velas 

Esta espuma de limpeza activa foi especificamente concebida para a limpeza das velas que não se conseguem 
enxaguar. 
 

� Remove todos os tipos de depósitos orgânicos 

 
 

 

SPIROUIL – Anti-ferrugem 

Líquido especificamente concebido para remover manchas de ferrugem das velas. Não migra nos tecidos. 
 
Instruções de Utilização: 
 
1. Usar puro, directamente na mancha de ferrugem 
2. Deixar actuar durante 10 minutos e enxaguar em seguida 

 

NETT VOILE – Detergente para Velas 

Este detergente concentrado, permite a remoção das manchas de água, humidade e verdete sem danificar os 
tecidos ou as costuras. Pode ser diluído em água, em qualquer proporção. 

 

 

COTTON KLINE – Sabão Concentrado 

Sabão concentrado para limpeza de algodão, fibras sintéticas, capotas e biminis. Actua rapidamente, sem 
afectar a impermeabilidade dos tecidos e liberta um agradável aroma. Elimina qualquer vestígio de sujidade 
orgânica e manchas de carbono. 
 
� Diluir 5 a 10 tampas de produto em 5l de água 

 

I.B.S. - Impermeabilizador 

Este spray impermeabiliza tecidos em algodão e fibra sintética, mantendo os tecidos respiráveis. Previne o 
apodrecimento dos tecidos. Não contém silicone. Não se dissolve com a água nem altera as cores dos tecidos 
em que é aplicado. 
 

� Pulverizar directamente a cerca de 20cm do suporte 

 

 

 
 
 



Representante em Portugal: 
 

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda. 
 

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa 
Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144 

orey-tecnica@orey.com 
 

www.orey-tecnica.pt 
 

 

 
 

“Um mar limpo para as gerações futuras” 
 

Manutenção de Tecidos 

 

 

IMPERNET – Impermeabilizante tecidos marítimos 
 
Fácil aplicação através da pulverização dos suportes e tecidos naturais ou sintéticos. Acção rápida. 
Produto não gorduroso e não mancha. Não altera o aspecto e cor dos tecidos e suportes. Confere 
uma barreira impermeável que impossibilita a penetração da chuva nos tecidos tratados. Deixa os 
suportes flexíveis e permeáveis ao ar.  
 
Utilização: Pulverize (20 cm de distância) sobre a superfície a ser tratada sendo que esta deve estar 
limpa. Passe 2 camadas. Cobertura: 2 a 4 m@/ 300ml 
 

 
 
PLASTI TAUD – Tinta branca para toldos de tecido 
 
Tinta monocomponente de cor branca, em fase aquosa, concebida para forros e toldos de tecido. Tinta 
inodora e de secagem rápida. Cobertura: 8 a 10 m@ 
 

� 1 kg 
 
 

 

 

STOP MOISI – Removedor de bolores para tecidos 
 
Remove as manchas de bolor. Pulverize a superfície pretendida em camadas finas. No caso dos 
tecidos frágeis e coloridos recomenda-se que faça um teste de compatibilidade antes de usar o 
produto. Molhe o tecido e só depois pulverize com o produto. 
 

� 500ml 
 

 


