


A CARTECH AUTOMOTIVE SYSTEMS é uma empresa fundada em 
2005 na cidade de Campinas/SP. Atua em todo o território nacional no 
fornecimento de produtos químicos automotivos para vários segmentos: 
concessionários de veículos leves, veículos pesados, motos e tratores, 
montadoras de veículos, postos de combustíveis e centros automotivos.

De tecnologia e química sofisticadas, os produtos da Cartech são 
produzidos por indústria com certificações ISO 9001 e ISO 22716, e 
atendem às mais severas exigências ambientais, trabalhistas e as das 
principais montadoras de veículos.

A partir de 2019, passamos a atender também o segmento de gestão 
ambiental, auxiliando nossos clientes no cumprimento das normas e 
legislações pertinentes ao setor.

Tecnologia de ponta, produtos de qualidade, clientes satisfeitos e 
cuidados com o ambiente e a saúde são as nossas principais metas.

Seja bem-vindo à Cartech.



Cód: 1009Diesel Tank

Descarboniza as partes altas do motor.
Limpa bombas, dutos e injetores.
Otimizador de diesel.
Indicado para veículos Leves, Pesados 
e Agrícolas, com motores a diesel.
Trata até 300L.
Para uso profissional via tanque.

Conteúdo: 520 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód: 1016Injection Tank

Limpa os injetores.
Descarboniza as partes altas do motor.
Aumenta a octanagem da gasolina.
Indicado para motores a gasolina e flex.
Trata até 90L.
Para uso profissional via tanque.

Conteúdo: 520 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód: 2969Octane Gas
Veículos Gasolina e Flex

Aumenta a octanagem da gasolina.
Limpa os injetores.
Descarboniza as partes altas do motor.
Indicado para motores a gasolina e flex.
Trata até 90L.
Para uso profissional via tanque.

Conteúdo: 520 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód: 1013 | 3360TBI

Descarboniza o corpo de borboleta, 
os dutos de admissão de ar, o 
controlador de marcha lenta 
e o coletor de admissão. Pode 
ser utilizado para a limpeza de 
carburadores. Para uso profissional.

Conteúdo: 300/65 ml.
Caixa com 12 unidades.

Limpeza e descarbonização 
do sistema de injeção 

de combustível

Clique para ver o laudo CETESB

https://drive.google.com/file/d/1eDl_bfkZdFyibrwrQnxTGMuIXFqoQLa5/view?usp=sharing


Cód: 3193

Injection
Tank Motos

Limpa os injetores e descarboniza 
a câmara de combustão do motor 
em uma única aplicação. Aumenta a 
octanagem da gasolina.
Indicado para motores a gasolina e 
Flex.

Trata até 30 L.
Para uso profissional via tanque.

Conteúdo: 200 ml.
Caixa com 12 unidades

Cód: 2997Cartech Flex

Limpa os injetores.
Descarboniza as partes altas do motor.
Aumenta a octanagem da gasolina.
Indicado para motores a gasolina e 
flex.

Trata até 60L.
Para uso profissional via tanque.

Conteúdo: 200 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód: 2996Cartech Gas

Limpa os injetores.
Descarboniza as partes altas do motor.
Aumenta a octanagem da gasolina.
Indicado para motores a gasolina e 
flex.

Trata até 60 L.
Para uso profissional via tanque.

Conteúdo: 200 ml.
Caixa com 12 unidades.

 

Cód: 3985Kit Injeção

Contém:
1 Injection tank 520 ml e 1 TBI 65 ml
Caixa com 12 unidades

Limpeza completa do sistema de 
injeção eletrônica

Clique para ver vídeo aplicação

Clique para ver vídeo aplicação Linha Leve

https://youtu.be/Q7tyf9K0Rpg
https://www.youtube.com/watch?v=fpwqAkeqA7s&t=45s
https://youtu.be/Q7tyf9K0Rpg
https://youtu.be/fpwqAkeqA7s
https://www.youtube.com/watch?v=fpwqAkeqA7s&t=45s
https://youtu.be/fpwqAkeqA7s


Clique para ver vídeo aplicação Linha leve

Cód. Carro Novo: 1002
Cód. Inodoro: 1888

Cartech
Air

Limpeza e 
descontaminação

do sistema de ventilação

Limpa, descontamina e odoriza 
o sistema de ar condicionado e 
ventilação dos veículos. Possui laudo 
de eficácia bactericida.
Para uso com máquina nebulizadora. 
Para eficácia correta, utilizar 1 frasco 
completo do produto por aplicação.

Conteúdo: 70 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód. 1053

Máquina
Nebulizadora

Cód: 4202 Cód: 4424Clean-UP LR 1001

Limpeza do 
evaporador do sistema 

de ar-condicionado

Limpa o evaporador e ajuda a eliminar 
fungos e bactérias. Melhora a refrigeração da 
cabine do veículo. Reestabelece o fluxo de ar 
do sistema de ar-condicionado. 
Elimina odores desagradáveis.

Conteúdo: 200 ml.
Caixa com 12 unidades.

Limpador do evaporador do sistema de 
ar-condicionado automotivo
Indicado para remoção das sujeiras 
acumuladas nas colméias de 
evaporadores ou radiadores automotivos. 
Limpeza manual.

Conteúdo: 1L.
Caixa com 12 unidades.

Clique para ver laudos de eficácia laboratoriais

Clique para ver filme 3D

Clique para ver vídeo aplicação Linha pesada

Clique para ver vídeo aplicação Linha pesada

Cartech Air também pode ser 
aplicado para desinfecção da 
cabine dos veículos. 

Possui laudo de eficácia 
virucida. Para eficácia correta, 
utilizar 1 frasco completo do 
produto por aplicação.

Desinfecção de Cabine

Clique para ver laudos de eficácia Unicamp

Clique para ver vídeo desinfecção de cabine

Clique para ver vídeo aplicação Linha leve

https://youtu.be/QAiSfWskxpQ
https://youtu.be/QAiSfWskxpQ
https://drive.google.com/file/d/1toGvY1JjuzlJX6Ac-awQd74NEzKQNSqw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zEWUxTIpkjQ
https://www.youtube.com/watch?v=zEWUxTIpkjQ&t=1s
https://youtu.be/QgYL-Xt8KkA
https://youtu.be/QgYL-Xt8KkA
https://youtu.be/9DVsSDqBN90
https://youtu.be/9DVsSDqBN90
https://drive.google.com/file/d/19FPkyaxft7JjdE1Bas8_z-9Nb_XzJFIi/view?usp=sharing
https://youtu.be/r4ArWsgIY-w
https://youtu.be/iI7ap2APiGY
https://youtu.be/iI7ap2APiGY


Filtro de cabine  

Filtro de cabine antiviral  

Filtros de 
cabine

Responsável por prevenir a 
contaminação do sistema de 
ventilação e ar condicionado,
impede a entrada de ácaros, 
bactérias e poluentes pesados das 
ruas e estradas e a circulação pelo 
sistema de ar.

Responsável por prevenir a 
contaminação do sistema de ventilação e 
ar condicionado,
impede a entrada de ácaros, bactérias e 
poluentes pesados das ruas e estradas e 
a circulação pelo sistema de ar. 
Os microorganismos retidos no filtro são 
eliminados pela ação bactericida dos ions 
de prata, com os quais é produzido.



Kit para o sistema 
de Ar-condicionado

Kit Ar-Condicionado - I  

Kit Ar-Condicionado - II  

Higienização do Sistema de 
Ventilação e Limpeza do Evaporador 
do Ar-Condicionado.

Contém 1 Cartech Air inodoro 
e 1 Clean up

Higienização do Sistema de Ventilação 
e Limpeza do Evaporador do 
Ar-Condicionado + Filtro de Cabine 
Antiviral

Contém 1 Cartech Air inodoro,
1 Clean up e 1 Filtro de Cabine Antiviral

Cód: 1135



Cód: 1135

Kit
Revisão

Contém:
• Limpa Para-Brisa 100 ml
• Desengripante 65 ml
• Silicone Alta Proteção 65 ml
• Graxa Sintética Aerossol 65 ml
• Álcool gel antisséptico 60ml
• Kits com 2, 3 ou 4 produtos 
   à escolha

Caixa com 24 unidades

Cód: 3477

Kit
Scooter

Contém:
• Silicone Alta Proteção 65ml
• Solução Arrefecedora 100ml
Caixa com 24 unidades

Desengripante Cód: 3358

Lubrifica e protege todas as partes 
metálicas expostas à umidade do ar 
e à corrosão.

Conteúdo: 65 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód: 3359
Graxa Sintética 
Aerossol

Graxa lubrificante líquida. Adere a 
altas pressões. Produto de ótima 
penetração e alta aderência ao metal. 
Possui efeito prolongado e ação 
anticorrosiva. Resistente a água doce 
e salgada.

Conteúdo: 65 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód: 1027

Limpa 
Para-Brisa

Desengordura o vidro e aumenta a 
vida útil das palhetas.

Conteúdo: 100 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód: 3357Silicone

Prolonga a vida útil de plásticos, 
couro, borracha e ferramentas 
de corte. Lubrifica partes móveis, 
evitando o engripamento. Protege 
contra a ferrugem e evita a aderência 
de colas, graxas e tintas.

Conteúdo: 65 ml.
Caixa com 12 unidades.

Cód: 3478

Solução 
Arrefecedora 
Orgânica 50%

Utilizada em Scooters e motos 
para a mais alta proteção dos 
metais componentes do sistema, 
principalmente do alumínio. Lubrifica 
a bomba d’água e protege as 
mangueiras evitando a formação de 
bolhas de ar e melhorando a troca 
térmica. Produto pronto para uso 
com 50% de monoetileno glicol.

Conteúdo: 100 ml.
Caixa com 60 unidades.

Álcool Gel 
Antisséptico 
70%

Ideal para higienizar as mãos de 
forma prática e rápida. É um protetor 
diário contra doenças transmissíveis 
e pode ser usado a qualquer hora do 
seu dia.

Conteúdo: 60 ml.
Caixa com 12 unidades.

Produtos para 
kit Revisão

Vídeo aplicação segmento motos - Kit Scooter

Vídeo aplicação segmento motos - Kit Revisão

Cód: 3263

https://youtu.be/MIpJmtgZNZs
https://youtu.be/7QjsKFQBsAo


Tratamento
para Vidros

Cód: 3564
Cristalizador
para Vidros

Produto para ser utilizado após 
a limpeza do para-brisa. Cria 
uma película invisível que repele 
a água e aumenta a visibilidade 
em dias de chuva.
Rendimento 10 aplicações.

Conteúdo: 200 ml
Caixa com 12 unidades.

Limpador 
de Vidros Cód: 3144

Utilizado para a limpeza rápida de 
vidros, espelhos e superfícies lisas 
não porosas. Forma uma película 
protetora que retarda a aderência de 
sujeira.
Conteúdo: 5 litros. Diluição: 1:4.

Conteúdo: 5 litros.
Caixa com 2 unidades.

CONCENTRADO Limpa Vidros Cód: 4036

Limpa todo tipo de sujidade, leve ou 
pesada. Não ataca a pintura.

Conteúdo: 500 ml.
Caixa com 12 Unidades.

NEUTRO (Pronto Uso)

Cód: 4091

Pano de 
Microfibra
Auxilia na limpeza do automóvel, 
sem riscar ou soltar fiapos.

Caixa com 12 unidades.

Cód: 4410Chuva ácida
Remoção eficiente de 
manchas nos vidros.
Rendimento: 3 aplicações.

Conteúdo 100 ml
Caixa com 12 Unidades.

Cód: 2973

Cristalizador
para Vidros

Produto para ser utilizado após a 
limpeza do para-brisa. Cria uma 
película invisível que repele a água 
e aumenta a visibilidade em dias de 
chuva. Dose única.

Conteúdo: 30 ml
Caixa com 16 unidades.

Clique para ver vídeo aplicação cristalizador

https://youtu.be/7j6Ejst_SxE


Cód: 1934

Cód: 1906

Cód: 1905

CA 1010
Limpador 
Neutro para 
pisos tratados

CA 3030
Removedor 
de ceras e 
acabamentos 
acrílicos

CA 2020
Acabamento 
Acrílico
para pisos

Indicado para limpeza e conservação 
diária de pisos tratados. Limpa sem 
afetar o brilho inicial.

Conteúdo: 5 litros.
Caixa com 2 Unidades.

Detergente alcalino, removedor 
de bases seladoras, ceras e 
acabamentos acrílicos. Apresenta 
grande vantagem em relação 
aos removedores de solventes 
convencionais, pois não libera 
vapores e não é inflamável.

Conteúdo: 5 litros.
Caixa com 2 Unidades.

Indicado para tratamento de pisos 
quando se necessita de excelente 
brilho inicial e boa resistência ao 
tráfego. Pode ser aplicado em 
diversos tipos de pisos: epóxi, 
paviflex, ardósia, granito e mármore.

Conteúdo: 5 litros.
Caixa com 2 Unidades.

Antes da remoção Após a remoção Depois da impermeabilização

Tratamento
para Pisos

Tratamento em Epóxi



Cód: 3206

Cód: 3558

Cód: 4026

Anticorrosivo
para Radiador

Silenciador 
para Freios

Air
Aerossol

Ação antiferrugem e anticorrosão. 
Auxilia na prevenção do 
superaquecimento. Proteção especial 
para metais e alumínios. Atende aos 
ensaios de corrosão da NBR 13705.

Conteúdo: 520 ml.
Caixa com 12 unidades.

Eliminador de ruídos para sistemas 
de freio a disco. Secagem rápida e 
elimina chiado. Dose única.

Conteúdo: 75 ml.
Caixa com 24 unidades.

Limpa Ar-Condicionado
Rápida aplicação
Limpa e odoriza o sistema 
de ventilação

Conteúdo:  250ml.
Caixa com 12 unidades.

Produtos
Complementares

Cód: 1012

Cód: 4401

Flushing

Limpa Freios

Remove resíduos, gomas e lacas 
das partes internas do motor. 
Evita contaminação do óleo novo, 
aumenta a vida útil do lubrificante e 
do motor, limpa e desobstrui todo o 
circuito de óleo do motor

Conteúdo: 520 ml.
Caixa com 12 unidades.

Limpa sem desmontar. Melhora a 
ação dos freios, reduz o chiado e 
remove resíduos.

Conteúdo: 300 ml.
Caixa com 12 unidades.



Vídeo aplicação segmento motos

Limpa
Estofados Cód: 4027

Limpa, restaura e trata estofados, 
carpetes automotivos e tecidos em 
geral. Não ataca o material, nem 
mesmo a base dos carpetes.

Conteúdo: 400 ml / 265 g.
Caixa com 12 Unidades.

ESPUMA

Limpa Couro
e Painel Cód: 4032

Limpa e preserva artigos de couro 
e o painel do automóvel. Elimina a 
sujeira sem desgastar, ressecar ou 
manchar o material. Proporciona 
um aspecto limpo e natural. Ideal 
para couros lisos ou sintéticos e 
materiais plásticos.

Conteúdo: 200 ml.
Caixa com 12 Unidades.

Hidratante
de couro Cód: 4029

Hidrata e restaura o couro. Aplicação 
em estofados, bolsas, jaquetas ou 
qualquer acessório confeccionado 
em couro real ou sintético. Previne o 
ressecamento e o aspecto quebradiço. 
Protege contra os raios UV e não 
deixa a superfície com aspecto 
engordurado. Maior durabilidade e 
melhor flexibilidade do material.

Conteúdo: 200 g.
Caixa com 12 Unidades.

Limpa Rodas
e Motor Cód: 4034

Promove a limpeza das rodas, motor 
e lataria de automóveis e motos. 
Remove graxa, óleo e fuligem de 
freio entre outras sujidades. Substitui 
os solventes clorados. Não afeta a 
pintura. Produto Biodegradável. 

Conteúdo: 500 ml.
Caixa com 12 Unidades.

Limpeza

Cera Pasta Cód: 3403

A fórmula exclusiva à base de cera 
de carnaúba e silicone protege e 
dá brilho à pintura do seu veículo, 
formando uma película duradoura 
resistente à ação do tempo. Não 
danifica a pintura.

Conteúdo: 200 g.
Caixa com 24 Unidades.

TRADICIONAL

Cera Líquida Cód: 3404

De forma rápida e prática, 
proporciona proteção e brilho à 
pintura de automóveis e motos. Não 
esbranquiça a borracha.

Conteúdo: 500 ml.
Caixa com 12 Unidades.

RÁPIDA

Lavagem 
a Seco Cód: 4031

Limpa e encera superfícies pintadas 
de automóveis e motos em uma 
única operação. Não utiliza água.

Conteúdo: 500 ml.
Caixa com 12 Unidades.

Vídeo aplicação segmento motos

https://youtu.be/FwxaY0EkVI0
https://youtu.be/sVjHk4A8tOQ


Kit Pet Car Cód: 3516

Limpa couro e painel 
Conteúdo: 100 ml / 75g 

Limpa estofados e Tapetes
Conteúdo: 100 ml / 75g

Caixa com 24 unidades.

Kit Pet Cód: 3511

Neutralizador de Odores 
Conteúdo: 100 ml / 75g 

Limpa Estofados e tapetes 
Conteúdo: 100 ml / 75g

Caixa com 24 unidades.

Linha

Kit Couro Cód: 3512

Revitalizador de couros
Conteúdo: 100 ml / 75g 

Limpa Couros 
Conteúdo: 100 ml / 75g

Caixa com 24 unidades.



Limpa couros Cód: 3492

Couros mais limpos, macios e perfumados.
O Limpa Couros Lume foi especial-
mente desenvolvido para proporcionar 
a limpeza e a preservação em artigos 
de couro e vinil. Limpa eficientemente, 
eliminando a sujeira sem desgastar ou 
manchar. Não afeta o brilho nem deixa 
resíduos. Mantém um aspecto natural, 
bonito e durável. Ideal para couros lisos 
ou sintéticos e materiais plásticos.

Caixa com 12 unidades.

AEROSSOL

Limpa estofados 
e tapetes Cód: 3490

Limpa e tira manchas de estofados, 
tapetes e carpetes.
O Limpa Estofados e Tapetes Lume é um 
produto aerossol que age profundamente 
removendo toda a sujeira. Restaura a cor 
e renova a aparência, deixando o estofado 
como se fosse novo. Este produto pode 
ser utilizado ma limpeza de estofamentos 
de tecido, carpetes, almofadas, sofás, 
fórmicas, papeis de parede, pisos, azulejos 
ou qualquer superfície lavável ou pintada.

Caixa com 12 unidades.

AEROSSOL

Revitalizador 
de couros Cód: 3494

Revitaliza e recupera o brilho natural 
do couro.
O Revitalizador de Couros Lume revitaliza 
e restaura o couro, sendo ideal para 
aplicação em sofás, bolsas, carteiras, 
jaquetas, sapatos ou qualquer acessório 
confeccionado em couro natural ou 
sintético. Este produto possui em sua 
formulação ingredientes ativos que 
promovem a revitalização, previnem o 
ressecamento e o aspecto quebradiço. 
Protege contra os raios ultravioleta. 
Promove maior durabilidade e melhor 
flexibilidade do couro. É de fácil 
aplicação e não deixa a superfície com 
aspecto engordurado.

Caixa com 12 unidades.

AEROSSOL

Neutralizador 
de odores Cód: 3496

Elimina o mau cheiro, perfuma e purifica 
o ambiente.
O Neutralizador de Odores Lume ajuda 
a eliminar odores desagradáveis no 
ambiente de sua casa, como cheiro de 
fezes de cão e gato. 
Contém aromatizante com uma suave 
essência de talco.

Caixa com 12 unidades.

AEROSSOL



MÂNOA NUT SHELL é um sabonete desengraxante cremoso, a base de casca 
de noz. Produto natural. Não contém esferas plásticas ou outros derivados 
de petróleo. Remove graxas, óleo, gorduras, fuligem, ferrugem e sujeiras em 
geral. Contém hidratante em sua formulação. Limpam sem agredir a pele.

Cód: 3571

Sabonete 
Desengraxante 
Cremoso 
Nut Shell 

Conteúdo: 1 L.
Caixa com 6 unidades.

Cód: 3572

Sabonete 
Desengraxante 
Cremoso 
Nut Shell 

Conteúdo: 200 ml.
Caixa com 6 unidades.

Cód: 3570

Sabonete 
Desengraxante 
Cremoso 
Nut Shell 

Conteúdo: 5 L.
Caixa com 2 unidades.

Desengraxante e Protetivos
para as mãos - Linha Mânoa



Cód: 3569 Cód: 3568

Sabonete 
Desengraxante 
Pró Light

Sabonete 
Desengraxante 
Pró Light

Conteúdo: 800 ml.
Caixa com 6 unidades.

Conteúdo: 1 L.
Caixa com 6 unidades.

MÂNOA PRÓ LIGHT é um sabonete desengraxante para retirar tintas a base 
de anilinas, corantes azóicos, toners, tintas de impressão, tintas têxteis, 
corantes para couro, graxas, óleo, gorduras, fuligem, ferrugem, corantes 
naturais de vegetais, frutas e sujeiras em geral sem agredir a pele.

Cód: 3567

Sabonete 
Desengraxante 
Pró Light

Conteúdo: 5 L.
Caixa com 2 unidades.



Cód: 3576

Cód: 3574

Cód: 3573

Cód: 3575

Creme
Protetor Pró 3

Creme 
Hidratante 
Revival

Creme
Protetor Pró 3

Creme 
Hidratante 
Revival

Conteúdo: 120 ml.
Caixa com 6 unidades.

Conteúdo: 120 g.
Caixa com 6 unidades.

Conteúdo: 1 L.
Caixa com 6 unidades.

Conteúdo: 1 L.
Caixa com 6 unidades.

CREME PROTETOR DO GRUPO 3 - produto especial que aplicado à pele forma uma 
película protetora invisível contra os ataques de produtos, tais como: água, tolueno, 
xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona/MEK, gasolina, óleo 
mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas 
(tinta base água, tinta base solvente), adesivos (adesivo base água, adesivo base 
solvente), ácido acético 10%, ácido clorídrico 15%, ácido fosfórico 15%, ácido sulfúrico 
15%, hidróxido de sódio 10%  sem que o usuário perca a sensibilidade ao tato.
CLASSIFICAÇÃO: Grupo 3 – água, óleo e pintura resistente.

MÂNOA REVIVAL foi especialmente desenvolvido para promover hidratação profunda 
na pele do trabalhador. O produto conta com insumos como o Lactato de Amônio, 
que comprovadamente aumenta a quantidade de glicosaminoglicanas presentes na 
derme, pois além de promoverem a renovação celular, intensificam os mecanismos de 
proteção imunoestimulantes e da capacidade de repor a camada lipídica em função 
do constante contato com agentes de limpeza, solventes e outros. 
A manteiga de Karitê também presente no produto, é um hidratante 100% natural. 
O mesmo confere emoliência, toque acetinado e hidratação diferenciada, devido ao 
aumento da retenção hídrica da pele e formação de filme protetor duradouro.

Clique para ver relatórios de ensaio e laudo de eficácia

https://drive.google.com/drive/folders/1VKgFM1BGKASt_SSZQbfxDrMKkMm6aCJk
https://drive.google.com/drive/folders/1VKgFM1BGKASt_SSZQbfxDrMKkMm6aCJk


Empresa Brasileira

Rua Selma Parada, 201
Sala 252 - 5º andar - Prédio 2
Jd. Madalena - Campinas/SP
CEP: 13091-904

19 3202.1212

www.cartechautomotive.com.br

https://www.instagram.com/cartech.automotivesystems/
https://www.facebook.com/cartech.automotivesystems

