




















Novidades

Cockpit Shine Baunilha 750ML

• Agente de limpeza do tablier
• Limpa e mantém todos os componentes 
de plástico dentro do carro
• Agente antiestático
• Reduz a deposição de pó
• Deixa as superfícies brilhantes, 
adicionando uma agradável fragrância de 
limão
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19010
Cockpit Shine Baunilha 750ML

• Agente de limpeza do tablier
• Limpa e mantém todos os componentes 
de plástico dentro do carro
• Agente antiestático
• Reduz a deposição de pó
• Deixa as superfícies brilhantes, 
adicionando uma agradável fragrância de 
baunilha
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19009
Limpa tablier mate 750ML (pistola)

• Limpa e cuida dos componentes 
plásticos do interior do carro, deixando as 
superfícies limpas foscas
• Retarda o processo de envelhecimento 
dos plásticos
• Adequado também para pára-choques 
não pintados, spoilers, borracha
• Possui propriedades antiestáticas e evita 
a deposição de poeira, não gorduroso
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19002

Shampoo com cera 1300ML (promo)

• O shampoo lava a sujidade e os 
sedimentos mais difíceis e adiciona 
brilho à carroceria do carro
• Cria uma camada protetora de cera 
• Adiciona brilho de longa duração 
Biodegradáve
• Fragrância de laranja
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19027E
Cockpit Shine Morango 750ML

• Agente de limpeza do tablier
• Limpa e mantém todos os componentes de 
plástico dentro do carro
• Agente antiestático
• Reduz a deposição de pó
• Deixa as superfícies brilhantes, adicionando 
uma agradável fragrância de morango
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19107
Cockpit Shine Fresco 750ML

• Agente de limpeza do tablier
• Limpa e mantém todos os componentes de 
plástico dentro do carro
• Agente antiestático
• Reduz a deposição de pó
• Deixa as superfícies brilhantes, adicionando 
uma agradável fragrância a Fresco
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19012
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Limpa estofos + Removedor de 
manchas 750ML (Pistola)

• Produto forte para lavagem e limpeza de 
estofos 2 em 1, remove eficazmente a 
sujidade e as manchas das camadas mais 
profundas do tecido, mantendo os 
assentos de tecido, acolchoados, estofos 
em vinil e tapetes como novos
• No caso de nódoas isoladas, pode ser 
utilizado como tira-nódoas
• Não aplicar em estofos de couro
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19051E
Limpa vidros 650ML (Pistola)

• Agente universal para a limpeza de 
pára-brisas, espelhos, faróis e outras 
superfícies de vidro, plástico e laminados
• Limpa de forma rápida e eficaz, 
deixando uma fragrância agradável
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19049
Lava motor 750ML (Pistola)

• Produto eficaz destinado à lavagem de 
motores e componentes de automóveis
• Remove óleos e lubrificantes das 
superfícies limpas e outras sujidades 
persistentes de forma perfeita e rápida
• Biodegradável
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19048

Limpeza de plásticos 750ML (Pistola)

• Limpeza de plástico perfeita
• Limpa todos os elementos feitos de 
plástico (por exemplo, plástico, linóleo, 
couro sintético, etc.)
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19072
Toalhetes para tablier mate Limão (24un)

• Lenços humedecidos para limpeza mate do 
painel 
• Seguro para plástico e vinil
• Antiestático 
• A embalagem garante a durabilidade
• Fragrância de limão
• 1 saco/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19068E
Removedor de insectos 750ML (Pistola)

• O produto destina-se à remoção de sujidades 
persistentes de superfícies de vidro, bem como 
de elementos pintados, de borracha e de plástico
• Alta eficiência e efeitos rápidos
• Seguro em contato com o revestimento do 
carro
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19054
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Tratamento de couro 3 em 1 250ML

• Fórmula avançada usada para limpar e 
cuidar do couro, evitando que ele seque, 
desbote e rache
• Contém uma emulsão altamente 
concentrada com óleo de abacate que 
cuida da pele e aprofunda a sua cor natural
• Forma uma barreira protetora contra a 
radiação UV prejudicial e a oxidação
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19582E
Spray Anti-Embaciamento Nano 250ML

• Produto que limita o embaçiamento de 
pára-brisas, espelhos de carro e outras 
superfícies de vidro
• Quando aplicado em vidro, reduz muito 
o embaçiamento das janelas, melhora a 
visibilidade na chuva, principalmente à 
noite
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19521
Spray removedor de alcatrão e resina 
200ML

• O produto destina-se à remoção de 
sujidade persistente de asfalto, alcatrão e 
resina de superfícies de vidro e elementos 
revestidos
• É eficiente, rápido e seguro em contato 
com o revestimento do carro
• Perfeito para limpar pára-brisas, faróis, 
pára-choques, spoilers, carroçaria
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19108

Cera liquída 750ML (Pistola)

• Cera de polimento de tripla ação 
aplicada sobre revestimento húmido
• Acelera a secagem do carro após 
lavagem, restaura o brilho natural, 
protege contra intempéries
• Rápido e eficaz, mantém a pintura em 
perfeitas condições
• Para todos os tipos de revestimento
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19084
Limpa estofos/tecidos spray 520ML

• Espuma de limpeza 2 em 1 para estofos e 
tapetes
• Devido aos componentes da mais alta 
qualidade, penetra nos tecidos e limpa, 
neutralizando os odores desagradáveis
• Limpa eficazmente, restaura as cores, elimina 
os odores desagradáveis
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19589
Lustrante para pneus 750ML (Pistola)

• Restaura a cor profunda dos pneus, produzindo 
um efeito de brilho subtil
• Graças ao conteúdo da emulsão de silicone, a 
solução garante proteção de longo prazo contra 
embaçamento, descoloração ou rachaduras
• Com propriedades antiestáticas, a superfície 
polida mantém-se limpa durante muito tempo
• Suficiente para até 40 pneus
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19585
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Limpa/Desinfecta ar condicionado 
Baunilha 150ML

• Um produto refrescante e de limpeza eficaz 
para sistemas de ventilação e ar 
condicionado em veículos
• Remove o cheiro desagradável causado 
pela sujidade e humidade depositadas, 
acrescentando uma fragrância fresca ao
interior do automóvel
• Fragrância Baunilha
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19599
Limpa/Desinfecta ar condicionado Carro 
Novo 150ML

• Um produto refrescante e de limpeza eficaz 
para sistemas de ventilação e ar 
condicionado em veículos
• Remove o cheiro desagradável causado 
pela sujidade e humidade depositadas, 
acrescentando uma fragrância fresca ao 
interior do automóvel
• Fragrância Carro Novo
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19598
Limpa/Desinfecta ar condicionado Fresh 
150ML

• Um produto refrescante e de limpeza eficaz 
para sistemas de ventilação e ar condicionado 
em veículos
• Remove o cheiro desagradável causado pela 
sujidade e humidade depositadas, 
acrescentando uma fragrância fresca ao interior 
do automóvel
• Fragrância Fresco
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19092E

Detalhe limpa jantes "IRON" 750ML

• BLOODY WHEELS limpeza de jantes
de pH neutro
• A fórmula reforçada reage com fortes 
impurezas metálicas para produzir o 
efeito de "sangramento"
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19620
Toalhetes para tablier mate Baunilha (24un)

• Lenços humedecidos para a limpeza do 
painel mate com fragrância de baunilha
• Seguro para plástico e vinil
• Antiestático
• A embalagem garante a durabilidade
• 1 saco/ 10 unidades caixa

REF. 49.AT19609
Limpa jantes liquído vermelho 750ML

• Líquido de limpeza rápido e econômico com 
efeito roda vermelha, que reage com 
contaminantes fortes
• Remove manchas difíceis de todos os tipos de 
aros de aço, alumínio, cromados e envernizados
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT19601



Janeiro|23
www.euroextras.pt

acessórios auto

Novidades

Detalhe Shampoo com efeito de neve Ph 
neutro 500ML

• Espuma ativa de pH neutro para lavagem 
segura e eficaz de carrocerias, deixando 
efeito de neve
• Devido à moderna tecnologia, a espuma é 
segura para todos os tipos de ceras, 
revestimentos cerâmicos e de quartzo
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19623
Detalhe renovador de pneus 500ML

• Curativo usado para manter e polir pneus. 
A fórmula única absorve muito rapidamente 
na superfície do pneu
• As propriedades repelentes à água 
retardam a sedimentação da sujidade
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19622
Detalhe renovador de superfícies universal 
1L

• Concentrado universal destinado à limpeza 
perfeita de qualquer superfície lavável do carro • 
O produto é seguro para as superfícies limpas, 
realça a sua cor natural, deixa uma fragrância 
fresca
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19621

Detalhe tratamento e 
recondicionamento da pele 500ML

• O produto destina-se à limpeza e 
manutenção de estofados de couro
• pH neutro seguro para a superfície limpa
• Contém óleo essencial de abacate 
natural que torna o couro macio e elástico
• Restaura a cor natural do couro
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19626
Detalhe "QUICK DETAILER"  750ML

• É uma cera sintética de acabamento brilhante
• Protege o revestimento contra a deposição de 
poeira, adiciona brilho e proteção do 
revestimento imediatamente
• Prolonga a durabilidade da cera aplicada e 
dos revestimentos cerâmicos
• É adequado para encerar jantes de alumínio
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19625
Detalhe renovador de plásticos e vínil 500ML

• O Plastic Dressing remove eficazmente a 
sujidade de todos os elementos de plástico do 
seu carro
• Ele penetra na superfície limpa e cria uma 
camada protetora
• Deixa as superfícies limpas mate
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19624
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Massa de cobre de alta temperatura 500G

• Graxa à base de cobre que protege os 
componentes metálicos que operam em altas 
temperaturas
• Previne a apreensão e o bloqueio dos 
mecanismos
• 1 unidade/ 12 unidades caixa

REF. 49.AT20A58
Restaurador de plástico e borracha 
250ML

• Restaura a cor original e adiciona um brilho 
sutil
• Adiciona proteção contra umidade, sal e 
condições climáticas negativas e dificulta a 
deposição de sujidade
• Perfeito para escurecer as partes 
desbotadas e descoloridas
• É um produto perfeito para a regeneração 
de todos os elementos plásticos pretos da 
carroceria, pneus e vedações
• Adere fortemente aos plásticos e devolve a 
cor natural, realçando também a textura
• Efeito garantido de plásticos visivelmente 
nutridos e contrastantes
• 1 unidade/ 24 unidades caixa

REF. 49.AT19644
Detalhe cobertura liquída 500ML 

• Revestimento de alta qualidade concebido 
para quem pretende realçar o brilho da 
pintura automóvel e garantir a sua proteção 
a longo prazo
• Devido ao revestimento, a sujidadfe 
depositada será removida mais facilmente
• A aplicação é muito fácil, o produto pode 
ser usado em todos os elementos do carro, 
incluindo vidro, plástico, aros, metais e 
borracha
• 1 unidade/ 8 unidades caixa

REF. 49.AT19627

Borne de corte corrente 12/24V

• Liga de zinco
• 1 unidade

REF. 45.KM1123
Farol de trabalho em Led redondo, 14 
LEDS 40W

• 2100LM, Watt 24W
• Voltagem 12V/24V
• Medidas: 119x65x148 mm ; Fio: 300 mm
• 1 unidade

REF. 45.KM1122
Farol de trabalho em Led redondo, 9 
LEDS 24W

• 1430 LM, Watt 24W
• Voltagem 12V/24V
• Certificados ECE R10
• Medidas: 119x65x148 mm ; Fio: 300 mm
• 1 unidade

REF. 45.KM1121
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Manómetro de medição de pneus 
digital 10 BAR  3-150 PSI

• Faixa de medição 0,3-10 bar, 3-150 PSI
• Nenhuma calibração necessária
• Excelente repetibilidade de medições, 
inatingível com manômetros analógicos
• Visor digital de fácil leitura
• Alta precisão de calibração de medição 
+/- 2%
• Economia de energia
• 1 unidade

REF. 45.AM1411
Terminal de bateria 600AMP positivo 
em latão

• Positivo
• 1 unidade

REF. 45.AM1410
Terminal de bateria 600AMP negativo 
em latão

• Negativo
• 1 unidade

REF. 45.AM1409

Kit de lâmpadas "Lumitec Limited" H7 12V 
55W  +130%

• Iluminação 130% maior *
• Feixe de luz mais longo até 40m *
• Luz mais branca semelhante à luz do dia
• Maior segurança e conforto ao conduzir
* em comparação com as lâmpadas padrão 
• 1 jogo

REF. 45.AM01406
Kit de lâmpadas "Lumitec Limited" H4 
12V 60/55W  +130%

• Iluminação 130% maior *
• Feixe de luz mais longo até 40m *
• Luz mais branca semelhante à luz do dia
• Maior segurança e conforto ao conduzir
* em comparação com as lâmpadas padrão 
• 1 jogo

REF. 45.AM01405
Kit de lâmpadas "Lumitec Limited" H1 
12V 55W  +130%

• Iluminação 130% maior *
• Feixe de luz mais longo até 40m *
• Luz mais branca semelhante à luz do dia
• Maior segurança e conforto ao conduzir
* em comparação com as lâmpadas padrão 
• 1 jogo

REF. 45.AM01404



Janeiro|23
www.euroextras.pt

acessórios auto

Novidades

X-acto profissional em alumínio

• Ideal para qualquer trabalho de papel de 
parede, bem como corte de papelão, fitas, 
cabos, painéis
• Comprimento: 155 mm
• Largura da lâmina: 18 mm
• Material da lâmina: aço carbono
• 1 unidade

REF. 45.GK01844

10 lâminas para Art. 45.GK01844

• 100x18x0,5mm em aço carbono SK5
lâminas com revestimento preto anticorrosivo
• Entalhes para facilitar a quebra das lâminas
• 1 unidade

REF. 45.GK01853

Borne corte de corrente 12/24V

• 1 unidade

REF. 45.GK02402

Macaco hidráulico 3 toneladas

• Capacidade de carga: 3 toneladas
• Altura mínima: 135 mm
• Altura máxima: 495 mm
• Peso: aprox. 30kg
• 1 unidade

REF. 45.GK01062
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Cabos de bateria 200A

• 3 mt
• 1 unidade

REF. 45.GK80040

Pinças de bateria 600A

• 1 jogo

REF. 45.GK03600

Macaco tesoura 1,5T  110-360MM

• 1 unidade

REF. 45.GK02198

Pistola de ar com manómetro digital

• Diâmetro do medidor: 63 mm
• Comprimento da mangueira: 30 cm
• Pressão máxima: 12 bar
• Escala de medição: 0 - 12 bar / 0 - 170 
psi / 0 - 1200 kPa / 0 - 12,23 Kg/cm2
• 1 unidade

REF. 45.GK03124
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