
Perfis de Protecção de ALTA VISIBILIDADE Flexíveis e de Multiusos. 
 
Utilizados em zonas perigosas como por Ex: Arestas, Cantos e de 
pouca visibilidade, tanto no interior como exterior. 
 
Material: 
Espuma de Poliuretano Expansiva e livre de CFC. 
Resistência ao desgaste da cor devido à sua pelicula de poliuretano  
Resistência a temperaturas (-40ºC a 100ºC) tanto no interior com 
no exterior. 
Aplicação: Os perfis são aplicados através de banda adesiva de alta 
resistência em diversas superfícies tais como Ex: Metal, Madeira. 



Sinalizador de Obras – 3D 
 
- Sinalizador de Obras 3D Tiger.Mark, é um produto inovador para 
sinalização de obras. 
- Muito fácil e simples a sua utilização. 
- Cores Fluorescentes de alta visibilidade. 
- Resistente a todas condições climáticas. 
- Protege o meio ambiente e é reutilizável inúmeras vezes. 
- Cores Disponíveis: Rosa, Laranja, Vermelho, Amarelo, Verde, Azul e 
Branco. 
- Caixas: De 500 Unidades. 
  



Bandeiras de Sinalização e Marcação de Obras   
 
Visíveis a grande distancia devido as suas cores fluorescentes. 
Resistente as condições atmosféricas.  
Caixas: 100 Unidades. 
Comprimento: 76 Cm e 53 Cm. 
Cores Disponíveis: Vermelho, Verde, Laranja, Azul, Branco, Azul e Rosa 
 
 



Aerossol Betuminoso 
 
O Aerossol betuminoso é um produto que actua como vedante e 
reparador em diferentes superfícies, tais como: 
Ferro fundido, Tampas de Saneamento, Grades Metálicas,  etc. 
Protege contra a corrosão. 
Resistente a atmosferas corrosivas. 
Pode ser aplicado também em produtos de PVC. 
Caixas: 12 Unidades (520ml) 



Lubrificante Multifunções – Multi 500 
 
Lubrificante muito eficaz devido á sua nova Boquilha que garante uma 
lubrificação mais precisa. 
- Modo de actuação muito rápido. 
- Lubrificação precisa e eficaz. 
- Protecção contra a humidade devido à sua pelicula antioxidante que 

mantem a protecção muito mais tempo e duradoura.  
- Sistema de difusor integrado que permite uma aplicação precisa e 

limpa. 
- Válvula progressiva. 
 

Áreas de aplicação 
 
Industria Automóvel, Agricultura, Manutenção Industrial, etc. 

 
  



Bolsa Porta – Aerossol 
 

Acessório em couro para um transporte mais comodo 
e eficaz do seu Aerossol, e uma maior comodidade 

durante os trabalhos de marcação. 
  
 



Fitas de Marcação Pavimento – Alta Resistência 
 
As fitas adesivas  de marcação pavimentos AMPERE, são de alta 
resistência . 
 
Serie 1: Rolos de 33 Mts. 50 X 75 X 0,15 mm. 
 
Serie 2: Rolos de 30 Mts . 50 X 75 X 0,2 mm. 
 


