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Garantia de Qualidade.
Produtos de limpeza para utilização industrial ou doméstica.

Gama de produtos.

LAVANDARIA

  04 > Concentrado
  07 > Fofy
  08 > Iris
  09 > Tribel 3 em 1
  10 > Detergentes líquidos
  11 > Detergentes gel
  12 > Detergentes em pó
  13 > Branqueadores

LIMPEZA GERAL

  15 > Limpa vidros
  16 > Multiusos
  17 > Lixívia
  17 > Hipoclorito
  18 > Ambientadores
  19 > Madeira
  20 > Jermic

LIMPEZA COZINHA

  22 > Deril
  23 > Secar-L
  24 > GLD

LAVA TUDO

  26 > Linger

iversel
®

CASA DE BANHO

  29 > Jimuderme

AUTOMÓVEL

  31 > Brilhauto de tablieres
  31 > Brilhauto de pneus
  32 > Champô auto
  32 > Limpa vidros auto
  33 > Anticongelante
  33 > Massa - Lavagem de mãos
  34 > Água desmineralizada
  34 > DBR 1991 - Desengordurante
  35 > Limox lavagem de motores
  35 > Solvente de limpeza

PAPEL

  36 > Papel higiénico
  36 > Toalhas mãos
  36 > Rolo oficina pasta liso
  36 > Toalhas
  36 > Guardanapos 

EQUIPAMENTOS

  36 > Toalheiro
  36 > Porta-rolos
  36 > Saboneteira
  36 > Aparelhos inseticidas
  36 > Cargas inseticidas



Quem somos.

A Jiversel, Lda. iniciou a sua atividade em 1991, em 
Fradelos, Vila Nova de Famalicão. Em 1999, com o aumento 
da quota de mercado mudou a sede para Ribeirão, passou 
a desenvolver a sua atividade na Zona Industrial de Sam. As 
novas instalações foram equipadas com modernos 
equipamentos, aumentando a capacidade instalada em 
75%.

A nossa gama de produtos tem vindo a aumentar, 
atualmente contam-se mais de 40 produtos diferentes, 
fornecendo diferentes áreas de mercado, das quais são 
exemplo o setor da hotelaria, o setor automóvel e a indústria 
pecuária. A Jiversel fabrica e comercializa produtos para 
utilização industrial e doméstica.

A principal missão da Jiversel é desenvolver produtos 
diferenciadores que excedam as expetativas dos clientes, 
procurando matérias-primas com a melhor qualidade do 
mercado a nível mundial.

Neste momento, visão da empresa passa por alargar o 
campo de atuação em Portugal e procurar parceiros de 
negócios no mercado Europeu.

A Jiversel tem vindo a expandir-se no mercado, começando 
a exportar em 2012. A política de investimentos tem foco a 
criação de novos produtos, modernização das suas 
instalações e formação dos seus recursos humanos, que 
nos permite crescer e aumentar a satisfação dos clientes.

Jiversel uma empresa de confiança.

Várias fragâncias

Nos produtos aplicáveis, como 
amaciadores normal ou concentrado, 
detergentes e ambientadores temos 

várias fragâncias - todas com a 
mesma eficácia!

Várias capacidades

Recipientes de diversas 
capacidades, conforme as suas 

necessidades (0.50, 0.75, 1.0, 1.5, 
2, 5, 10, 30, 120, 220 e 1000 Litros).

Mais de 25 anos de experiência no fabrico e comercialização permitem-nos disponibilzar uma vasta gama de 
produtos de limpeza para utilização industrial ou doméstica em setores como os da hotelaria, 
o setor automóvel e a indústria pecuária.



  04 > Concentrado
  07 > Fofy
  08 > Iris
  09 > Tribel 3 em 1
  10 > Detergentes líquidos
  11 > Detergentes gel
  12 > Detergentes em pó
  13 > Branqueadores

Lavandaria03



Proporciona à sua roupa suavidade, um aroma fresco e perfume duradouro e facilidade 
a passar a ferro. Apropriado para lavagem manual ou em máquinas domésticas e 
industriais.

Adicione 20 ml no depósito adequado da máquina, antes de iniciar a lavagem. 
Se a sua máquina não tem depósito para amaciador, adicione-o no depósito do 
detergente antes do último enxaguamento.

2L, 5L.

REF.
J17LV.ACAM-2L

AMARELO

REF.
J17LV.ACAZ-2L

AZUL

REF.
J17LV.ACDV-2L

DOVE

REF.
J17LV.ACFL-2L

FLASH

REF.
J17LV.ACRS-2L

ROSA

REF.
J17LV.ACSM-2L

SALMÃO

REF.
J17LV.ACTC-2L

TALCO

REF.
J17LV.ACVD-2L

VERDE

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Amaciador
Concentrado

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Lavandaria / Concentrado 04



REF.
J17LV.ACAM-5L

AMARELO

REF.
J17LV.ACDO-5L

DOVE

REF.
J17LV.ACFL-5L

FLASH

REF.
J17LV.ACSA-5L

SALMÃO

REF.
J17LV.ACTA-5L

TALCO

Proporciona à sua roupa suavidade, um aroma fresco e perfume duradouro e facilidade 
a passar a ferro. Apropriado para lavagem manual ou em máquinas domésticas e 
industriais.

Adicione 20 ml no depósito adequado da máquina, antes de iniciar a lavagem. 
Se a sua máquina não tem depósito para amaciador, adicione-o no depósito do 
detergente antes do último enxaguamento.

2L, 5L.

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Amaciador
Concentrado

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Lavandaria / Concentrado05



REF.
J17LV.ACAZ-5L

AZUL

REF.
J17LV.ACRO-5L

ROSA

REF.
J17LV.ACVE-5L

VERDE

Proporciona à sua roupa suavidade, um aroma fresco e perfume duradouro e facilidade 
a passar a ferro. Apropriado para máquinas domésticas e industriais.

Adicione 20 ml no depósito adequado da máquina, antes de iniciar a lavagem. 
Se a sua máquina não tem depósito para amaciador, adicione-o no depósito do 
detergente antes do último enxaguamento.

2L, 5L.

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Amaciador
Concentrado

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Lavandaria / Concentrado 06



Amaciador de roupa suavizante concentrado com fragâncias naturais, que faz com que 
as suas roupas libertem um perfume fresco e natural, sendo suave e delicado com a 
sua pele. Suaviza e perfuma a roupa - facilita o engomar.

Adicione 25 ml por cada 4-5 Kg no depósito adequado da máquina, antes de iniciar a 
lavagem. Se a sua máquina não tem depósito para amaciador, adicione-o no depósito 
do detergente antes do último enxaguamento. Não aplicar diretamente sobre o tecido.

2L

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Amaciador
Concentrado FOFY

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Lavandaria / Fofy07

REF.
J17LV.AFFC-2L

FLOR DO CAMPO

REF.
J17LV.AFMA-2L

MARINHO

REF.
J17LV.AFFP-2L

FLORES DE 
PRIMAVERA

REF.
J17LV.AFFS-2L

FLORES 
SILVESTRES

REF.
J17LV.AFTA-2L

TALCO



As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

REF.
J17LV.AIAM-5L

AMARELO

REF.
J17LV.AIFA-5L

FLASH

REF.
J17LV.AIRO-5L

ROSA

Proporciona à sua roupa suavidade, um aroma fresco e perfume duradouro e facilidade 
a passar a ferro. Apropriado para máquinas domésticas e industriais.

Adicione 30 ml no depósito adequado da máquina, antes de iniciar a lavagem. 
Se a sua máquina não tem depósito para amaciador, adicione-o no depósito do 
detergente antes do último enxaguamento.

5L

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Amaciador
Concentrado ÍRIS

REF.
J17LV.AIVE-5L

VERDE

REF.
J17LV.AIAZ-5L

AZUL

Lavandaria / Concentrado íris 08



Penetra profundamente nos tecidos deixando a sua roupa limpa. Proporciona à sua 
roupa suavidade, um aroma fresco e perfume duradouro e facilidade a passar a ferro. 
Apropriado para máquinas domésticas e industriais.

Escolha um programa sem pré-lavagem. Siga as instruções da etiqueta da roupa. Lave 
as cores escuras em separado. Antes de pré-tratar, teste a resistência do tecido. Não 
utilizar em lãs ou sedas. Não utilize a bola doseadora em ciclos de secagem. 

1,5L, 5L.

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Amaciador, detergente
e engoma fácil TRIBEL

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Lavandaria / Tribel09

REF.
J17LV.TBSM-5L

SALMÃO

REF.
J17LV.TBTC-5L

TALCO

REF.
J17LV.TBFA-5L

FLASH

REF.
J17LV.TBVE-5L

VERDE

REF.
J17LV.TBAZ-5L

AZUL



Lavandaria / Líquido 10

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Penetra profundamente nos tecidos, eficaz na remoção de nódoas, deixando a sua roupa 
limpa com um agradável perfume a sabão Marselha.

Adicione 2 tampas doseadoras de detergente (30 ml). Escolha um programa sem 
pré-lavagem. Siga as instruções da etiqueta da roupa. Lave as cores escuras em separado. 
Antes de pré-tratar, teste a resistência do tecido. Não utilizar em lãs ou sedas. Não utilize a 
bola doseadora em ciclos de secagem.

2L, 5L.

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Detergentes
Líquidos BLIN

REF.
J17LV.BLSM-2L

SABÃO DE MARSELHA

CAPACIDADE
2L

REF.
J17LV.BLSM-5L

SABÃO DE MARSELHA

CAPACIDADE
5L



Lavandaria / Líquido e Gel11

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Descrição do produto
Penetra profundamente nos tecidos, eficaz na 
remoção de nódoas, deixando a sua roupa limpa com 
um agradável aroma a sabão natural.

Modo de utilização
Escolha um programa sem pré-lavagem. Siga as 
instruções da etiqueta da roupa. Lave as cores 
escuras em separado. Antes de pré-tratar, teste a 
resistência do tecido. Não utilizar em lãs ou sedas. 
Não utilize a bola doseadora em ciclos de secagem. 

Formatos disponíveis
5L

REF.
J17LV.GL-5L

CAPACIDADE
5L

REF.
J17LV.LQVE-5L

CAPACIDADE
5L

Detergente
Gel
Descrição do produto
Penetra profundamente nos tecidos, eficaz na 
remoção de nódoas, deixando a sua roupa limpa com 
um agradável aroma a sabão natural.

Modo de utilização
Escolha um programa sem pré-lavagem. Siga as 
instruções da etiqueta da roupa. Lave as cores 
escuras em separado. Antes de pré-tratar, teste a 
resistência do tecido. Não utilizar em lãs ou sedas. 
Não utilize a bola doseadora em ciclos de secagem. 

Formatos disponíveis
5L

Detergente
Líquido Verde



As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Descrição do produto
Detergente atomizado em pó, perfumado e de 
elevada eficácia para processos de lavagem de roupa.

Modo de utilização
Por cada 4,5 Kg de roupa utilize um dose de 30 ml 
(água mole) ou 60 ml (água média) ou 85 ml (água 
dura). 1 dose = 115 ml = +/- 75g.

Formatos disponíveis
9,375 Kg

REF.
J17LV.PO-10KG

CAPACIDADE
10 Kg, 20 Kg

REF.
J17LV.LINA-9KG

CAPACIDADE
9,375 Kg

Detergente
em Pó
Descrição do produto
Detergente atomizado em pó para lavagem de roupa 
com oxigénio activo e neutralizantes.

Modo de utilização
Por cada 4,5 Kg de roupa utilize um dose de 40 ml 
(água mole) ou 78 ml (água média) ou 116 ml (água 
dura). 1 dose = 156 ml = +/- 95g.

Formatos disponíveis
10 Kg, 20 Kg.

Detergente
em Pó LINA

Lavandaria / Pó 12



Lavandaria / Branqueadores13

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Descrição do produto
Produto destinado a reforçar a ação do detergente, 
especialmente na limpeza de roupa branca.

Modo de utilização
Juntar à dose de detergente 70 gr de branqueador ou 
o equivalente a uma chávena de café. No caso de 
utilizar um detergente concentrado, colocar o 
branqueador diretamente na gaveta da máquina, no 
compartimento do detergente.

Formatos disponíveis
5 Kg

REF.
J17LV.MB-2KG

CAPACIDADE
2 Kg

REF.
J17LV.BQ-5KG

CAPACIDADE
5 Kg

Branqueador
Multibranco
Descrição do produto
Produto líquido com 0% de cloro e 0% de oxigénio 
ativo, destinado a reforçar a ação do detergente, 
especialmente na limpeza de roupa branca.

Modo de utilização
Juntar à dose de detergente 70 gr de Multibranco no 
depósito adequado da máquina. Na remoção de 
nódoas difíceis, colocar um pouco de Multibranco 
sobre a nódoa e lavar imediatamente.

Formatos disponíveis
2 Kg, 5 Kg.

Branqueador
Granulado

REF.
J17LV.MB-5KG

CAPACIDADE
5 Kg



  15 > Limpa vidros
  16 > Multiusos

  17 > Lixívia
  17 > Hipoclorito

  18 > Ambientadores
  19 > Madeira

  20 > Jermic

Limpeza Geral 14



As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Detergente líquido, indicado para a limpeza de vidros e superfícies vidradas, 
proporciona um brilho perfeito e sem riscos.

Aplicar diretamente sobre a superfície e limpar com um pano seco ou papel.

1L, 5L.

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Detergente Limpa Vidros

REF.
J17LG.LV-1L

CAPACIDADE
1L

PULVERIZADOR

REF.
J17LG.LV-5L

CAPACIDADE
5L

Limpeza Geral / Limpa vidros15



Detergente Multiusos

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

REF.
J17LG.MU-1LPULV

CAPACIDADE
1L

PULVERIZADOR

REF.
J17LG.MU-5L

CAPACIDADE
5L

REF.
J17LG.MU-1LREC

CAPACIDADE
1L

RECARGA

Detergente desinfetante, desengordurante e bactericida, incolor e inodoro, destinado à 
lavagem e desinfeção bactericida de todo o tipo de superfícies e pavimentos laváveis.

Pode ser adicionado na gaveta da máquina da roupa, juntamente com o detergente. 
Nota: teste previamente a solidez do tinto do tecido numa zona não visível. Não aplique 
em roupa delicada. Sobre superfícies de alumínio, tintas e esmalte utilize o produto 
diluído e proceda rapidamente ao seu enxaguamento.

Utilize diluído ou diretamente por pulverização. Sobre pratos, frigideiras e outros 
utensílios de cozinha pulverize antes da lavagem à mão ou à máquina para uma limpeza 
mais eficaz. Produto apropriado para a indústria alimentar. Como tira-nódoas em 
tecidos, aplique diretamente sobre a nódoa e proceda à lavagem da roupa na máquina.

1L, 5L.

Descrição do produto

Modo de utilização
LAVANDARIA

Modo de utilização
COZINHA

Formatos disponíveis

Limpeza Geral / Multiusos 16



As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Descrição do produto
Lixívia tradicional, para utilização doméstica.

Modo de utilização
Aplicar diretamente sobre a superfície e lavar com 
água abundante.

Formatos disponíveis
5L

REF.
J17LG.HS-5L

CAPACIDADE
5L

REF.
J17LG.LX-5L

CAPACIDADE
5L

Hipoclorito
de Sódio

Descrição do produto
Produto para limpeza e desinfeção de pavimentos.

Modo de utilização
Aplicar diretamente sobre a superfície e lavar com 
água abundante.

Formatos disponíveis
5L, 30L.

Lixívia
Doméstica

Limpeza Geral17



As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Ambientadores
OCEANIC / BRISA / ALBA / LIMÃO / TALCO / AMARELO 

Descrição do produto
Um purificador de ar usado para perfumar áreas confinadas.

Modo de utilização
Pulverizar diretamente desde o centro da habitação até aos ângulos superiores ou gota-a-gota.

Formatos disponíveis
1L

REF.
J17LG.AMOC-1L

OCEANIC

CAPACIDADE
1L

REF.
J17LG.AMBR-1L

BRISA

CAPACIDADE
1L

REF.
J17LG.AMAL-1L

ALBA

CAPACIDADE
1L

REF.
J17LG.AMLM-1L

LIMÃO

CAPACIDADE
1L

REF.
J17LG.AMTA-1L

TALCO

CAPACIDADE
1L

REF.
J17LG.AMAM-1L

AMARELO

CAPACIDADE
1L

Limpeza Geral / Ambientadores 18



As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

REF.
J17LG.MD-05L

CAPACIDADE
0,5L

PULVERIZADOR

Detergente
Madeira MADEX
Descrição do produto
Foi concebido para limpar fácil e eficazmente todo o tipo de móveis, protegendo-os e dando-lhes um brilho 
duradouro.

Modo de utilização
A limpar pó, pulverize a superfície a tratar a uma distância aproximada de 20 cm. De seguida, passe um pano 
seco e macio.

Formatos disponíveis
0,5L, 1L, 5L.

Limpeza Geral / Madeira19



Remove até a sujidade mais difícil na cozinha e casa de banho.
Produto de limpeza imbatível a limpar a casa da gordura e calcário.
Suave em todas as superfícies laváveis incluíndo esmalte, inox e vitrocerâmica.

Aplicar nas superfícies utilizando uma esponja ou pano húmido.
Depois basta enxaguar com uma simples passagem.

0,75L.

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Creme desinfetante
JERMIC

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

REF.
J17LG.JMLI-075L

LIMÃO

REF.
J17LG.JMEU-075L

EUCALIPTO

Limpeza Geral / Jermic 20



22 > Deril
23 > Secar-L
24 > GLD

Limpeza Cozinha21



Limpeza Cozinha / Deril 22

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Descrição do produto
Detergente líquido concentrado desengordurante, , 
adequado à lavagem manual de todos os tipos de 
louça. Apropriado para a indústria hoteleira.

Modo de utilização
Utilizar diluído sobre a esponja de lavagem. Para a 
lavagem de todo o tipo de louça e utensílios de 
cozinha. Pode também ser utilizado diluído para a 
lavagem de diversas superfícies, tais como alumínio, 
cerâmicas, inox, esmalte, etc.

Formatos disponíveis
5L

REF.
J17LC.DEMA-075L

CAPACIDADE
0,75L

MAÇÃ

REF.
J17LC.DE-5L

CAPACIDADE
5L

Limpeza de cozinha
DERIL
Descrição do produto
Detergente líquido desengordurante, apropriado para 
lavagem manual de todos os tipos de louça.

Modo de utilização
Utilizar diluído ou diretamente sobre a esponja de 
lavagem. Para a lavagem de todo o tipo de louça e 
utensílios de cozinha. Pode também ser utilizado 
diluído para a lavagem de diversas superfícies, tais 
como alumínio, cerâmicas, inox, esmalte, etc.

Formatos disponíveis
0,75L, 5L.

Limpeza de cozinha
DERIL Concentrado

REF.
J17LC.DEMA-5L

CAPACIDADE
5L

MAÇÃ

REF.
J17LC.DELI-075L

CAPACIDADE
0,75L

LIMÃO

REF.
J17LC.DELI-5L

CAPACIDADE
5L

LIMÃO



Aditivo líquido, isento de espuma.
Promove a secagem mais rápida da louça, deixando-a brilhante.

Aplicar diretamente no depósito adequado da máquina de lavar louça.

5L

REF.
J17LC.SECAR-5L

Secante e Abrilhantador
SECAR-L

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Limpeza Cozinha / Secar-L23



REF.
J17LC.GLDLIQ-6KG

CAPACIDADE
6 Kg

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Descrição do produto
Detergente em pó, destinado à lavagem de loiça em 
máquinas domésticas e industriais, com acção 
desinfetante.

Modo de utilização
Pode ser utilizado em máquinas, tanto de 
doseamento automático, como manual. A dose 
depende da sujidade da roupa. A dosagem 
recomendada automática é de 60 mg por cada 
máquina de louça.

Formatos disponíveis
6 Kg

Limpeza de cozinha
GLD Líquido
Descrição do produto
Detergente líquido isento de espuma com pH 
fortemente alcalino.
Indicado na lavagem de louça e utensílios de cozinha, 
em máquinas ou linhas automáticas.

Modo de utilização
Pode ser utilizado em máquinas, tanto de 
doseamento automático, como manual. A dose 
depende da sujidade da louça. A dosagem 
recomendada automática é de 60 ml por cada 
máquina de louça.

Formatos disponíveis
6 Kg

Limpeza de cozinha
GLD Pó

REF.
J17LC.GLDPO-6KG

CAPACIDADE
6 Kg

Limpeza Cozinha / GLD 24



26 > Linger

Lava tudo25



REF.
J17LT.LGCID-1.5L

AROMA
CIDREIRA

Detergente lava tudo desinfetante e desengordurante, perfumado, destinado à lavagem 
de todo o tipo de superfícies e pavimentos.

Pode ser utilizado diretamente ou diluído. Direto, na limpeza de azulejos, bancas e 
superfícies laváveis. Aplicar o produto num pano ou esponja húmida e enxaguar de 
seguida. Diluído, utilizar numa diluição equivalente a 20 ml de lava tudo por cada litro de 
água. aplicar a solução em todas as superfícies laváveis. Não necessita enxaguar.

1,5L, 5L.

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Lava tudo
LINGER 1,5L

Lava tudo 26

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

REF.
J17LT.LGFLO-1.5L

AROMA
FLORAL

REF.
J17LT.LGLAV-1.5L

AROMA
LAVANDA

REF.
J17LT.LGLIM-1.5L

AROMA
LIMÃO

REF.
J17LT.LGMAR-1.5L

AROMA
MARINHO

REF.
J17LT.LGMSL-1.5L

AROMA
MARSELHA



Detergente lava tudo desinfetante e desengordurante, perfumado, destinado à lavagem 
de todo o tipo de superfícies e pavimentos.

Pode ser utilizado diretamente ou diluído. Direto, na limpeza de azulejos, bancas e 
superfícies laváveis. Aplicar o produto num pano ou esponja húmida e enxaguar de 
seguida. Diluído, utilizar numa diluição equivalente a 20 ml de lava tudo por cada litro de 
água. aplicar a solução em todas as superfícies laváveis. Não necessita enxaguar.

1,5L, 5L.

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Lava tudo
LINGER 5L

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

Lava tudo27

REF.
J17LT.LGMSL-5L

AROMA
MARSELHA

REF.
J17LT.LGFLO-5L

AROMA
FLORAL

REF.
J17LT.LGLAV-5L

AROMA
LAVANDA

REF.
J17LT.LGLIM-5L

AROMA
LIMÃO

REF.
J17LT.LGMAR-5L

AROMA
MARINHO

REF.
J17LT.LGCID-5L

AROMA
CIDREIRA



29 > Jimuderme

Casa de Banho 28



Sabonete creme, perfumado e de cor rosa/branco/azul.
Concebido especialmente para a higiene das mãos.

Utilizar diretamente.

5L

Sabonete creme
JIMUDERME

Descrição do produto

Modo de utilização

Formatos disponíveis

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

REF.
J17WC.JMAZ-5L

AZUL

REF.
J17WC.JMRO-5L

ROSA

REF.
J17WC.JMCO-5L

COCO

Casa de Banho / Jimuderme29



  31 > Brilhauto de tablieres
  31 > Brilhauto de pneus

  32 > Champô auto
  32 > Limpa vidros auto

  33 > Anticongelante
  33 > Massa - Lavagem de mãos

  34 > Água desmineralizada
  34 > DBR 1991 - Desengordurante

  35 > Limox lavagem de motores
  35 > Solvente de limpeza

Automóvel 30



Descrição do produto
Produto para abrilhantar pneus

Modo de utilização
Após a lavagem do automóvel, aplicar o Brilhauto 
pneus com o auxílio de uma esponja, pincel ou um 
pano embebido, percorrendo toda a faixa lateral dos 
pneus.

Formatos disponíveis
1L, 5L.

REF.
J17AU.TAB-1L

CAPACIDADE
1L

REF.
J17AU.TAB-5L

CAPACIDADE
5L

REF.
J17AU.PNE-1L

CAPACIDADE
1L

REF.
J17AU.PNE-5L

CAPACIDADE
5L

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Abrilhantador
Tabliers

Descrição do produto
Produto para a limpeza, abrilhantamento e protecção 
de superfícies do interior dos veículos.

Modo de utilização
Após a lavagem do automóvel, aplicar o Brilhauto 
perfumado com o auxílio de uma esponja ou pano 
macio.

Formatos disponíveis
1L, 5L.

Abrilhantador
Pneus

Automóvel31



As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Descrição do produto
Detergente líquido, indicado para a limpeza de vidros 
e superfícies vidradas.
Devido às suas propriedades anti-estáticas, evita o 
acumular de água.

Modo de utilização
Aplicar diretamente no depósito limpa vidros.

Formatos disponíveis
5L

REF.
J17AU.LV-5L

CAPACIDADE
5L

Limpa Vidros
Automóvel

Descrição do produto
Champô concentrado, com elevado poder espumante 
e desengordurante, adequado na lavagem manual do 
exterior de automóveis.

Modo de utilização
Diluir 30 ml por cada litro de água.

Formatos disponíveis
5L

REF.
J17AU.CH-5L

CAPACIDADE
5L

Champô
Automóvel

Automóvel 32



As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

REF.
J17AU.AC10-5L

CAPACIDADE
5L

10%

Anti-congelante
10, 20, 50 e 100%

Descrição do produto
Anticongelante com base etilenoglicol, contendo 
aditivos, anticorrosivos e antioxidantes, para circuitos 
fechados de refrigeração de veículos motorizados.

Modo de utilização
Aplicar diretamente no depósito apropriado/ver rotúlo 
específico.

Formatos disponíveis
5L

REF.
J17AU.AC20-5L

CAPACIDADE
5L

20%

REF.
J17AU.AC50-5L

CAPACIDADE
5L

50%

REF.
J17AU.AC100-5L

CAPACIDADE
5L

100%

REF.
J17AU.MSS-5KG

CAPACIDADE
5Kg

Massa para Mãos
Lava e desengordura

Descrição do produto
Pasta para mãos, equilibra a necessidade de limpeza 
profunda com a proteção e cuidado da pele.
Produto de qualidade para tirar fortes sujidades das 
mãos.

Modo de utilização
Aplicar com as mãos secas, esfregar energicamente 
até emulsionar toda a sujidade. Enxaguar com água 
abundante. Basta uma operação para obter os 
resultados pretendidos.

Formatos disponíveis
5Kg

Automóvel33



Descrição do produto
Desengordurante para a limpeza de radiadores.

Modo de utilização
Retirar do radiador ou outro circuito de arrefecimento 
aprox. 330 ml  de líquido de refrigeração contaminado 
e juntar no mínimo 330 ml (aprox. 1/3 da embalagem) 
de DBR1991. Em radiadores ou circuitos de 
arrefecimento com capacidade de 18 L deixar o 
motor a trabalhar até atingir a temperatura de 
funcionamento (o controlo de aquecimento deve estar 
no máximo) e deixar funcionar durante 30 minutos. 
Deixar a viatura arrefecer e em seguida drenar o 
sistema e enxaguar muito bem com água à pressão. 
Finalmente adicionar água, anticongelante e verificar 
níveis. 

Formatos disponíveis
1L

REF.
J17AU.AG-5L

CAPACIDADE
5L

REF.
J17AU.DBR-1L

CAPACIDADE
1L

Água
desmineralizada
Descrição do produto
Produto com diversas aplicações, especialmente para 
baterias, radiadores, ferros a vapor, etc.

Modo de utilização
Utilizar diretamente.

Formatos disponíveis
5L

Desengordurante
para radiadores

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.
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Descrição do produto
Produto desengordurante para todo o tipo de peças.

Modo de utilização
Aplicar diretamente.

Formatos disponíveis
5L, 10L, 25L

REF.
J17AU.SOLV-5L

CAPACIDADE
5L

Solvente de
Limpeza

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

REF.
J17AU.LMX-5L

CAPACIDADE
5L

Limox - Lavagem de
motores e chassis

Descrição do produto
Produto desengordurante para todo o tipo de motores.

Modo de utilização
Esfrega ou pulverização. Tempo de contacto 1 a 5 
minutos em função da sujidade. Utiliza-se puro, 
podendo em certos casos ser diluído 1 em 4 litros de 
água. Imersão: Deixar as peças emergidas de 5 a 10 
minutos e enxaguar com água.

Formatos disponíveis
5L, 25L.

Automóvel35



Papel higiénico
(12 rolos grande) Jumbo

(96 rolos pequeno)

Toalhas mãos
21x23cm

21x24cm (em Pasta)

Toalhas mesa
80x120cm

Rolo de oficina
Pasta liso 400m, embalagem 2 rolos

Toalhas
30x45cm (1000 folhas)

Guardanapos
Zig Zag
Tipo L

33x33cm (30 maços)

As imagens apresentadas são ilustrativas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Toalheiro
Porta-rolos

Saboneteira
Aparelhos inseticidas

Cargas inseticidas

Papel 36
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Morada
Rua da Fervença 
Zona Industrial de Sam 
Apartado 7064, Ribeirão
4760-725 V.N. Famalicão
Portugal, UE

Telefone
+351 252 458 005

Email
geral@jiversel.pt

WWW
www.jiversel.pt


