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A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
É A NOSSA PAIXÃO!

AMBIENTADOR
COSMO

NOVO!

GREAT PRODUCTS, BEST SERVICE

Ambientador para carros.
Com pulverizador.
Aplicar nos estofos ou no ar.
Neutraliza e absorve todos os odores.
Múltiplos cheiros disponíveis.

CHEIROS DISPONÍVEIS:
OCEANO LIMÃO MAN MORANGO MAÇA

V205DV210D EV204 EV206 EV208

Expositor COSMO

A indústria automobilística é a nossa paixão. Acreditamos que os produtos que produzimos 
melhoram a aparência e fiabilidade de veículos, fazendo-os parecer como se tivessem acabado 
de sair da fábrica. Começamos a produzir produtos automobilísticos há vinte anos e, devido à 
alta qualidade dos nossos primeiros produtos e aos comentários dos nossos primeiros clientes, 
criamos a marca K2, que agora está presente em mais de sessenta países. Devido ao aumento 
das expetativas na indústria automobilística, esforçamo-nos constantemente para melhorar a 
qualidade de todos os nossos produtos.
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V201D

Ambientador para carros, com pulverizador. É ideal para todos os que apreciam a 
elegância. A composição aromática subtil do K2 COSMO neutraliza e absorve todos 
e quaisquer aromas desagradáveis. O interior do carro é preenchido com um aroma 
agradável duradouro. O K2 COSMO pode ser pulverizado para o ar ou sobre estofos e 
tapetes.

Expositor COSMO

12 Unidades

50ML
CHEIROS DISPONÍVEIS:
OCEANO LIMÃO MAN MORANGO MaÇÃ

V205DV201D EV204 EV206 EV208

AMBIENTADOR STEREOAMBIENTADOR DEOCAR

AMBIENTADORES

AMBIENTADOR COSMO

100ML

V158V757

Ambientador extremamente concentrado para carros, 
com um pulverizador. Neutraliza odores desagradáveis 
de forma eficiente. Uma garrafa de 100 mililitros 
equivale a 125 pulverizações. Pode ser utilizado em 
salas e quartos, e em interiores de carros.

Ambientador para carros, em forma de altifalante, 
design ultra slim. Liberta lentamente o perfume no 
interior do carro. Permite a fixação na grelha de entrada / 
saída de ar do carro. É indicado para todos os interiores 
de carros.

CHEIROS DISPONÍVEIS:
LIMÃO

V158

OCEANO

V154

MAÇÃ

V152

ÁRTICO

V156
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ACESSÓRIOS

K004

G021 G051

O K2 SPECTRUM é uma cera líquida única que foi criada com base 
nas mais recentes descobertas tecnológicas. É muito fácil de utilizar, 
uma vez que só é preciso pulverizar a superfície e limpá-la, sem se 
ter de esperar que a cera seque. O K2 SPECTRUM pode ser polido 
com facilidade e não deixa riscas brancas. É excelente para todos os 
tipos de pinturas. Pode ser utilizado sobre uma superfície aquecida. 
Adapta-se perfeitamente para a renovação de plásticos, luzes, 
painéis, componentes de crómio e borracha, pneumáticos, couro e 
janelas.

700ML

Palavra-chave:  
K2 SPECTRUM

O VENOX suaviza e lustra pinturas e remove riscos, melhorando a 
aparência de forma considerável. Os raios solares salientam 
irregularidades em pinturas e enfatizam todos e quaisquer defeitos, 
especialmente em dias ensolarados. Esta é a razão pela qual 
produzimos o K2 VENOX. Devido à sua fórmula inovadora, o brilho 
original da pintura é restaurado e os riscos são removidos, mesmo 
depois de lavar o carro por várias vezes. O K2 VENOX remove riscos 
de pinturas, em vez de mascará-los temporariamente. Os riscos não 
retornam mesmo depois de várias lavagens. O K2 VENOX é indicado 
para aplicações manuais e mecânicas.

180GR

Contém esponja de 
aplicação

Uma excelente cera em pasta para a pintura de carroçarias de 
carros, melhorada com nanopartículas. Remove inclusive os 
riscos mais impercetíveis e produz um brilho inigualável. Pode 
ser aplicada em todos e quaisquer tipos de pinturas de carros, 
inclusive em tipos metálicos.

Embalagem contém:
• Ultra wax 230 gramas
• Esponja de aplicação

SPECTRUM - CERA LÍQUIDA

CÊRA EM PASTA TURBO C/ NANOPARTICULAS

230GR

FÁCIL E PRÁTICO
DE UTILIZAR!

Esponja de polimento e aplicação de 
cera, muito fácil de utilizar. Perfeita para 
superfícies envernizadas de borracha, 
plástico, vinil e couro. Indicada para a 
aplicação de cera e o polimento de 
consistências diferentes.

Desenvolvido especialmente para polir 
pinturas de carros e secar janelas, para-
brisas e carroçarias. Devido à sua 
e s t r u t u r a  m i c r o s c ó p i c a , t e m 
propriedades incomuns de limpeza. 
Pode absorver muito mais água do que o 
seu próprio peso. Não deixa traços nem 
causa riscos.

PANO ESPECIAL POLIMENTO 

DETALHE AUTOMÓVEL

ESPONJA DE POLIMENTOREMOVEDOR DE RISCOS
VENOX - LUSTRE

40 x 40
340 g/m2
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G410

Um painel limpo e bem conservado é sempre um elemento importante do interior do veículo ideal. Para 
atender até mesmo às expectativas mais altas, desenvolvemos este produto exclusivo para o cuidado 
perfeito do painel, plástico, vinil e borracha. O K2 OMEGA limpa e ajuda a restaurar, de maneira eficaz, 
a verdadeira cor e aparência brilhante. A formulação inovadora do produto com agentes bloqueadores 
de UV evita que as superfícies rachem, desbotem ou endureçam, enquanto as protege dos raios 
solares nocivos. Garante uma proteção de longa duração contra poeira, deixa um aroma agradável e 
um brilho que dura semanas.

500ML

DESENGORDURANTE T6 KLINETMASSA DE POLIMENTO DOS FARÓIS

LIMPEZA DE PAINEL OMEGA

L761L3050

LAMP DOCTOR é um composto de verniz para utilizar à mão ou com 
ferramenta de polir. Remove totalmente arranhões, zonas baças e 
opacas, descoloração e amarelos dos faróis, luzes traseiras, luzes de 
nevoeiro, luzes de barcos e várias janelas de caravanas e aviões. A 
utilização da pasta K2 LAMP DOCTOR dá às luzes um aspeto novo 
com claridade brilhante e proteção duradoura.

Um líquido indicado para desengordurar e limpar pinturas antes de 
aplicar ceras e selantes. Garante uma melhor adesão da camada de 
cera à superfície envolvida, aumentando consideravelmente a vida 
útil da camada. É completamente seguro para todos e quaisquer 
tipos de pinturas e componentes de plástico, borracha e vidro.

Embalagem contém:
• Esponja de 
aplicação
• Pano de 
tratamento
• Omega 500 ml

60GR
Palavra-chave:  
K2 LAMP DOCTOR

770ML

Para a limpeza de
qualquer tipo de 
pintura

Deve ser utilizado
com o produto K2 BONA
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POLIDOR ELÉTRICO DUAL ACTION

POLIMENTO

Punho de roda 
de polimento

Desenvolvido
com rosca M-14

DURAFLEX - ESPONJA DE POLIMENTO

Esponja de polimento de alta qualidade para polir uma ampla variedade de superfícies envernizadas. É indicada para polimento mecânico a uma velocidade de até 
2.500 RPM. Pode ser lavada com detergentes delicados, a uma temperatura de até 60° C. A esponja tem de estar completamente seca antes de ser utilizada.

150 x 25 MM

Azul

Cor

Laranja

Branco

Preta 

Alto

Abrasivo

Médio

Baixo

Acabamento

Ref.

L614

L613

L612

L611

Temperaturas até 60º

Máquina de polimento orbital-rotativa elétrica para pintura de polimento com passo de 15 mm. Tem uma função de partida suave (Soft Start) para um início suave 
e seguro do trabalho. A velocidade constante de trabalho, independentemente da carga, fornece controle total sobre a correção da aplicação de verniz ou cera. A 
máquina tem uma função de controle de velocidade. Os valores de 1 a 6 têm a velocidade máxima atribuída, que aumenta de 2000 (ajuste 1) a 4500 (ajuste 6). O 
controle de velocidade é suave.

Tensão 220-240V 50 / 60Hz

Consumo de energia 500W

Peso: 2,6 kg

Velocidade descarregada 2000-4500 rpm

Curso: 15 mm

L5318

DURAFLEX SOFT

L600

A EXCELÊNCIA AO SEU ALCANCE!
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POLIMENTO

L11000

Composto de remoção de riscos para polir a pintura do carro utilizando uma 
máquina de polir. Recomendado para uso em indústria automotiva e de 
fabricação.
Remove de forma rápida e efetiva riscos severos e defeitos mesmo de 
pinturas extremamente desgastas. Resistente ao calor, não sobreaquece a 
superfície.
Indicado para todos os tipos de tintas automotivas, tintas industriais, 
barcos, móveis, gelcoats, faróis, celulose, superfícies sintéticas, acrílicos e 
muitas outras superfícies.

1KG

L5200

L31000

Composto de remoção de riscos de processo único extremamente rápido 
para polir a pintura do carro utilizando uma máquina de polir. Remove de 
forma efetiva riscos, hologramas, descoloração, efeito casca de laranja e 
marcas de oxidação.
Restaura a pintura desbotada do carro. Perfeitamente adequado para uso 
quer em pintura novas como retocadas. Gera pouco calor durante a 
operação.
Recomendado para polir todos os tipos de tintas automotivas, tintas 
industriais, faróis, celulose, mobiliário, superfícies sintéticas, acrílicos e 
muitas outras superfícies.

Cor: Branco

1KG

Cor: Verde

Palavra-chave:  
K2 LUSTER

Composto de acabamento para a última etapa da máquina de polir - para 
uso na pintura do carro ou em muitas superfícies diferentes.
Remove hologramas e micro-riscos. Restaura o brilho da pintura e a cor 
profunda. Resistente ao calor, não sobreaquece a superfície.
Recomendado para polir todos os tipos de tintas automotivas, tintas 
industriais, produtos compostos, faróis, celulose, mobiliário, superfícies 
sintéticas, acrílicos e muitas outras superfícies.

200GR

Cor: Azul

K2 LUSTER Q1
MASSA DE POLIMENTO

K2 LUSTER Q3
MASSA DE POLIMENTO

K2 LUSTER Q5
MASSA DE POLIMENTO

QUALIDADE DE EXCELÊNCIA
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LIMPEZA AUTOMÓVEL

M358 M355

Escova espiral, com fios duros, para a lavagem de 
jantes. É recomendada para a lavagem de jantes 
muito sujas, inclusive aquelas de perfis complicados. 
A haste é feita de um cordão de arame inoxidável 
flexível.

ESCOVA PARA JANTES K2 ESCOVA TELESCÓPICA

Uma escova para a lavagem de carros, camiões, 
carrinhas e autocarros. É fornecida com fios duráveis 
e pontas que não riscos (as pontas dos fios estão 
divididas em pares para facilitar a lavagem e não 
riscar superfícies).

Escova anti
riscos

Tubo 
Telescópico

Escova anti
riscos

M462 M400 M435

ESPONJA DE LAVAGEM

Esponja altamente absorvente para lavagens 
manuais. O lado cinzento é macio e ideal para a 
lavagem de carroçarias em geral. O lado branco tem 
uma estrutura mais forte, portanto consegue 
remover impurezas persistentes, tais como alcatrão 
e insetos, com eficiência e perfeição.

Lâmina de silicone macio e especialmente moldado 
para a indústria. Não risca superfícies de pinturas 
delicadas. Funciona de forma perfeita, fazendo com 
que as gotas de água fluam de forma instantânea, 
deixando as superfícies praticamente secas e 
isentas de manchas. 

Permite a secagem muito rápida de vários carros, 
sem se ter de torcer. É muito grosso, portanto 
absorve água de forma excelente. Não causa riscos 
nem deixa traços. A microfibra é indicada para a 
lavagem de carros. Pode ser lavada e seca por várias 
vezes.

LÂMINA DE SILICONE
15x menos fricção do 
que toalhas de tecido

Molda-se consoante
a forma do carroEsponja de

duas faces

60x60 cm

PANO MICRO-FIBRAS 
PROFISSIONAL
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LIMPEZA AUTOMÓVEL

ROTON - LIMPEZA DE JANTES

Embalagem contém:
• Roton 700 ml

O K2 Roton penetra e remove toda e qualquer sujidade resistente (incluindo sujidade rodoviária) de 
pastilhas de travões. No momento da dissolução de impurezas, o K2 Roton fica vermelho escuro, dando a 
impressão de as rodas "estarem a sangrar", mas é normal. Remove sujidade sem riscar a superfície. É 
indicado para todos os tipos de jantes e tampões.

Palavra-chave:  
K2 ROTON

700ML G167

K135

Champô para carros, com um agente anticorrosivo. Lava de 
forma rápida e eficiente. É seguro para todos os tipos de pinturas 
de carroçarias, inclusive os tipos metálicos. Não deixa depósitos 
brancos em componentes pretos (amortecedores, juntas de 
borracha).

Super concentrado
Carros de passageiros 1:100 a 1:200

Lavagem automática: 15 ml
por ciclo de lavagem

Lava perfeitamente quaisquer tipos de 
sujidade, nomeadamente nos vidros, 
carroçarias de carros, plásticos, 
superfícies de crómio, aço inoxidável, 
vinil, etc. Não deixa riscos.

Limpeza de
vidros / insetos

250ML

Agente de limpeza para couro natural e 
artificial. É indicado para estofos de 
carros, calçado, e artigos de couro. 
Remove manchas persistentes. Dá 
elasticidade e uma aparência natural. É 
indicado para couro de todas as cores. 
Não deve ser utilizado em camurça ou 
nubuk.

LETAN

Palavra-chave:  
K2 NUTA

Limpeza do
couro dos

carros

SUJIDADE DIFÍCIL
NUTA - REMOÇÃO DE 

CHAMPÔ AUTO COM CERA
 PROFISSIONAL
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MASSA DE COBRE

FITAS E SELANTES

Massa de cobre de alta temperatura que protege 
superfícies metálicas contra emperramento e corrosão, a 
fim de facilitar a desmontagem. É indicada para peças 
operadas em condições muito difíceis, por exemplo: 
parafusos do coletor de escape, parafusos de cabeça, 
parafusos de turbo-compressores, roscas de velas de 
ignição, guarnições de travões. Aviso: não é indicada para 
a lubrificação de peças de funcionamento cíclico.

Alta Temperatura:
+1090 Cº

B401

COLA RETROVISORES

Cola para espelhos retrovisores, que funciona quando as 
outras colas não funcionam. É super forte e rápida. 
Também é mais eficiente do que supercolas epoxidantes. 
Une extremidades de espelhos de forma permanente. 
Pode ser utilizada para unir metal com metal, vidro com 
vidro, cerâmica, joias e muito mais.

20GR

6ML

FITA AUTOBAND

B3000

Ligadura para a reparação de mangueiras de borracha (mangueiras 
quebradas de radiadores, tubos de aquecimento, máquinas de lavar, 
chuveiros, recipientes de água quebrados e canos de aquecimento). 
Pode ser aplicada mesmo que a mangueira esteja molhada.

Reparação mangueiras / tubos

5 cm
x

3 mt

CORES DISPONÍVEIS:
VERMELHO AMARELO TRANSPARENTE

B342B341 B340

FITA PARA REPARAÇÃO DE LÂMPADAS

Fita adesiva para a reparação de 
lâmpadas rachadas ou quebradas. Está 
disponível em cor vermelha e laranja, ou 
transparente (incolor). 

B341

48 mm
x

1.52 mt

B304

Excelente fita isolante e vedante, perfeitamente adequada para reparações de 
emergência, incluindo várias reparações em casa, reparações industriais e em 
oficinas. Apresenta propriedades extraordinárias de fusão rápida (liga-se a si própria 
em segundos) em intervalos de temperaturas tanto muito baixas como muito altas, 
mostrando uma resistência impressionante contra o gelo ou a luz solar. Assegura uma 
ligação muito boa. Não racha, mesmo quando esticada ao triplo. Funciona 
eficazmente sobre superfícies molhadas, sujas ou oleosas. Cria uma capa forte, à 
prova de água e hermética, facilmente e em poucos segundos. Não deixa resíduos 
pegajosos ou adesivo quando removida.

2.5 cm
x

163 cm
FITA MAGIC BAND FUSÃO RÁPIDA
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ÓLEOS TÉCNICOS

ET3122ET3112

A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente 
todo o sistema de combustível. Diminui o consumo de 
combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e 
restaura toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta 
a vida útil do motor. Deve ser aplicado somente em motores a 
gasolina.

A partir da primeira utilização, este produto limpa perfeitamente 
todo o sistema de combustível. Diminui o consumo de 
combustível e a emissão de gases de combustão tóxica, e 
restaura toda a potência do motor. Facilita o arranque e aumenta 
a vida útil do motor. Deve ser aplicado somente em motores a 
diesel.

ADITIVOS DE LIMPEZA

50ML 50ML

Palavra-chave:  
K2 DIESEL

T220 T231 O900050C

LIMPEZA DO RADIADOR TAPA FUGAS RADIADOR ÓLEO DO MOTOR 2T

Agente comprovado da melhor qualidade para a lavagem de 
radiadores extremamente poluídos e superaquecidos. 
Remove ferrugem e outras impurezas em dez minutos. Evita o 
superaquecimento do radiador, garante a temperatura 
operacional ideal do motor e prolonga a vida útil do motor.

Selante líquido para radiadores, unidades de aquecimento, 
juntas e blocos de motores. Forma uma camada metálica 
flexível que tapa vazamentos de forma permanente. Contém 
inibidores que neutralizam a ferrugem e a corrosão. Não 
obstrui o sistema de refrigeração. Evita a formação de 
depósitos. Age de forma rápida e eficiente.

Óleo semissintético para motores de dois tempos de alta 
potência, com sistemas de pré-mistura. É recomendado 
para carros, motas, lambretas, motosserras, aparadores 
de relva, entre outros. Contém solventes sintéticos que 
fornecem uma pré-mistura fácil e rápida com o 
combustível.

400ML 400ML
500ML

Satisfaz as normas
de API: TC, JASO:FC,
ISO:EGC
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ÓLEOS TÉCNICOS

• Proteção completa do motor por 5 anos ou 250.000 km;
• Para todos os tipos de radiadores;
• Biodegradável (70%) em 28 dias;
• Ponto de congelação: -35° C;
• Pode ser misturado com outros líquidos à base de 
etilenoglicol, independentemente da cor;
• Satisfaz os requisitos norte-americanos de ASTM D 3306 e 
ASTM D 2570;
• Tem excelentes propriedades anticorrosivas;
• É seguro para juntas, borrachas e plásticos;
• Protege o sistema contra a obstrução dos canais do radiador;
• Garante a temperatura operacional ideal do motor;
• Fórmula especialmente concebida e patenteada protege o 
motor contra superaquecimento durante a estação de verão e 
contra congelação durante o inverno;
• Aumenta a vida útil do motor.

5L

T205R

ANTI-CONGELANTE K2 KULER

B405 T350

MASSA DE TRAVÕES ADITIVO PARA ÓLEO

Lubrificante sintético impermeável de alta qualidade, 
especialmente desenvolvido para uso a temperaturas 
muito altas. Neutraliza o bloqueio de pastilhas de 
travões. Impede a formação de rangidos e ruídos 
indesejados. Prolonga a vida útil de sistemas de 
travagem. Protege contra corrosão.

Selante para o motor.
Melhora a compressão do motor.

MEDALHA DE OURO
NA FEIRA 

DE INVENÇÃO DE BRUXELAS

Óleo de travões completamente sintético e da 
melhor qualidade, aplicável   em travões e 
embraiagens de carros. Pode ser misturado com 
outros líquidos de classe DOT3 ou DOT4. 
Satisfaz os requisitos de PN-C-40005: 2002, 
FMVSS 116 DOT 4 e SAE J 1703. É neutro para 
componentes de vedação e ligas metálicas 
incorporadas em sistemas de travagem.

1L

ÓLEO DOS TRAVÕES K2

Óleo sintético

Um líquido de alta qualidade para direções assistidas. 
Devido à utilização de óleos básicos e aditivos 
especialmente selecionados, o sistema é protegido contra 
desgaste e a sua vida útil é prolongada. 

Satisfaz os requisitos abaixo descritos: GM DEXTRON III, 
MB 236,1, ZF TE-ML 09, 14, M2C 166H, MERCON, 
ALLISON C-4, CAT TO-2.

ÓLEO PSF DIRECÇÕES
ASSITIDA K2

1L

ROSA
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O K2 5W40 5L SN/CF XN é um óleo de motor sintético moderno, desenvolvido 
e fabricado com a inovadora nanotecnologia. Garante uma melhor lubrificação e 
proteção do motor, em comparação com óleos minerais e semissintéticos, e 
permite a redução do consumo de combustível em até 2,5%. 

Especialmente em temperaturas baixas, facilita o arranque do motor e alcança 
os pontos críticos de lubrificação de uma forma mais rápida. É recomendado 
para carros e carrinhas a gasolina, diesel e gás de petróleo liquefeito (GPL), 
independentemente do nível de desgaste do motor. 

Satisfaz os requisitos de C3, SN/CF, BMW LL-04, MB 229.31, 229.51, 
PORSCHE A40, DEXOS 2, VW502.00, 505.01, RENAULT 0700, 0710, FORD 
917A.

O1225E

ÓLEO DO MOTOR 10W40 SEMI-SINTÉTICO

O2045E

5L

O K2 10W40 5L SL/CF/CF4 é um óleo de motor semissintético moderno, 
desenvolvido e fabricado com a inovadora nanotecnologia. As moléculas de 
propósito específico dos aditivos reduzem a fricção e protegem completamente 
o motor contra desgaste. É recomendado para motores a diesel de carros e 
carrinhas, independentemente do nível de desgaste do motor. 
SL/CF/CF-4.

ÓLEOS TÉCNICOS

ÓLEO DO MOTOR 5W-40 SINTÉTICO 5L
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ÓLEO PARA CAIXAS AUTOMÁTICAS

O5735E

O ATF III é um óleo moderno indicado para 
transmissões automáticas e direções assistidas, 
para as quais a qualidade do DEXRON III D ou II D 
é necessária. Óleos básicos especialmente 
selecionados fornecem uma proteção máxima 
para a caixa de velocidades, em todas as 
condições operacionais, mas também prolongam 
a sua vida útil, possibilitam uma mudança suave 
das velocidades e minimizam o risco de desvio.

O K2 15W40 5L SL/CF/CF-4 é um óleo de motor moderno mineral. 
É recomendado para carros e carrinhas a gasolina, diesel e gás de petróleo 
liquefeito (GPL), independentemente do nível de desgaste do motor. 

O2535E

ÓLEO 15W40 MINERAL

5L

O5731E

1L PROPRIEDADES DE
EXCELÊNCIA!

5L5L

ÓLEOS TÉCNICOS

ALTA PERFORMACE
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