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LENDA

SÍMBOLOS

CHAVE PARA

SÍMBOLOS

Informamos que as imagens e informações 

do catálogo a seguir são meramente 

informativas e podem estar sujeitas a 

alterações.

Para o tantonon substituem as fichas 

técnicas e de segurança à disposição dos 

nossos clientes.

Observe que as imagens e instruções 

contidas neste catálogo são destinadas a 

fins informativos

e podem estar sujeitos a alterações. 

Portanto, não substituem as fichas 

técnicas e de segurança à 

disposição de nossos clientes.



> O PRODUTO NÃO CONTÉM EDTA / NTA ADICIONADO *

> O PRODUTO NÃO CONTÉM EDTA / NTA * ADICIONADO

> O PRODUTO NÃO CONTÉM FORMALDEÍDO * ADICIONADO

> O PRODUTO NÃO CONTÉM FORMALDEÍDO ADICIONADO *

> O PRODUTO NÃO CONTÉM FOSFATOS ADICIONADOS *

> O PRODUTO NÃO CONTÉM FOSFATOS ADICIONADOS *

> O PRODUTO CONTÉM CARNAUBA

> O PRODUTO CONTÉM CARNAUBA

> REPARANDO O EFEITO DE BRILHO. Restaura o brilho da superfície fosca que 
sofreu pequenos arranhões ou micro abrasões.

> BRILHO E AÇÃO REPARADORA. Restaura o brilho de superfícies opacas com 
pequenos arranhões ou abrasões.

> PRODUTO COM PERFUME

> PRODUTO PERFUMADO

> O PRODUTO CONTÉM SURFATANTES VEGETAIS 
BIODEGRADÁVEIS **

> O PRODUTO CONTÉM SURFATANTES 
BIODEGRADÁVEIS DE ORIGEM VEGETAL **

> SANITIZANDO

> HIGIENIZAÇÃO

> BAIXA POTÊNCIA DE ESPUMAÇÃO

> BAIXA ESPUMA

> MÉDIO PODER DE ESPUMAÇÃO
> MÉDIA DE ESPUMA

> ALTO PODER DE ESPUMAÇÃO
> ALTA ESPUMA

> SÍMBOLO QUE REPRESENTA O PH DO 
PRODUTO PURO

pH <7 o produto é ácido pH> 7 o 

produto é pH básico = 7 neutro.

Se o valor for na, o pH não é detectável 

ou não está disponível.

> SÍMBOLO REPRESENTANTE DO PH DO 
PRODUTO NÃO DILUÍDO pH <7 o produto 
é ácido

pH> 7 o produto é alcalino pH = 7 
neutro.

Se o valor for na, o pH não pode ser 

detectado ou não está disponível.
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* pode conter traços.



POR QUE ESCOLHER A LINHA DE BARCOS FRA-BER? POR QUE ESCOLHER A 

LINHA DE BARCOS DA FRA-BER?

A busca cuidadosa por produtos de limpeza é essencial não só para obter resultados seguros e eficazes, mas sobretudo para escolher detergentes que respeitem o meio 

ambiente. Este é um aspecto fundamental especialmente para os detergentes para o cuidado de barcos em contato próximo com o meio marinho. Partindo deste conceito 

desenvolvemos uma linha para a limpeza de barcos a motor e à vela com características peculiares:

A pesquisa aprofundada sobre produtos de limpeza é essencial, não apenas para obter resultados seguros e eficazes, mas acima de tudo para escolher detergentes ecológicos. Este é 

um aspecto fundamental, especialmente para os detergentes concebidos para cuidar dos barcos em contacto estreito com o meio marinho. Partindo justamente deste conceito, 

desenvolvemos uma linha para limpeza de barcos a motor e à vela com características específicas:

O NTA e o EDTA são agentes complexantes utilizados para amaciar a água e auxiliar na ação de limpeza dos produtos, não são facilmente 

biodegradáveis   e chegam na água poluentes a fauna e a floramarina e consequentemente toda a cadeia alimentar a eles ligada, inclusive o homem. 

linha são substituídos por alternativas facilmente biodegradáveis. **

NTA e EDTA são agentes complexantes usados   para amaciar a água e auxiliar na ação de limpeza dos produtos. Não são facilmente biodegradáveis   e, ao 

atingirem a água, poluem a fauna e a flora marinhas e, por conseguinte, toda a cadeia alimentar a eles associada, incluindo os humanos. Em nossa linha, nós os 

substituímos por alternativas facilmente biodegradáveis. **

O formaldeído é um composto orgânico em fase vapor, caracterizado por um odor pungente. O formaldeído causa irritação nos olhos, nariz e 

garganta, espirros, tosse, fadiga e eritema na pele; indivíduos suscetíveis ou imunologicamente sensibilizados ao formaldeído podem ter reações 

adversas mesmo em concentrações mais baixas. Em 2004, o formaldeído foi indicado pela IARC entre os compostos do grupo I (alguns 

cancerígenos). Por ser um agente com provável ação cancerígena, recomenda-se um nível de concentração o mais baixo possível, evitando-se 

totalmente seu uso.

O formaldeído é um composto orgânico em fase de vapor, caracterizado por um odor pungente. O formaldeído causa irritação nos olhos, nariz e garganta, 

além de espirros, tosse, fadiga e eritema na pele. Os indivíduos suscetíveis ou imunologicamente sensibilizados ao formaldeído podem ter reações adversas 

mesmo em baixas concentrações. Em 2004, o IARC incluiu o formaldeído entre os compostos do grupo I (carcinogênico para humanos). Por se tratar de um 

agente com provável ação carcinogênica, recomenda-se o menor nível de concentração possível. Evitamos usá-lo completamente.

O destino dos produtos após o uso é serem dispersos na água, por isso também nos preocupamos com seu efeito pós-consumo. Reduzimos o 

uso excessivo de fosfatos, que podem causar séria poluição por meio da eutrofização de algas e um déficit de oxigênio na água, resultando na 

morte de ecossistemas inteiros.

Após o uso, os produtos acabam na água, por isso levamos em consideração seu efeito também após o uso. Reduzimos o uso excessivo de fosfatos, que podem 

causar séria poluição pela eutrofização de algas e déficit de oxigênio na água, resultando na morte de ecossistemas inteiros.

Os ingredientes ativos são essenciais para alcançar a função primária dos detergentes: limpeza. O 

centro de pesquisa Fra-Ber decidiu usar em alguns produtos

surfactantes de origem vegetal, como coco, açúcar, chicória ou trigo. Essas substâncias, além de necessárias, são total e rapidamente biodegradáveis   

** e, portanto, têm baixíssimo impacto nos ecossistemas.

Os ingredientes ativos são fundamentais para alcançar a função primária dos detergentes: limpeza. O centro de pesquisas da Fra-Ber decidiu usar em alguns de seus produtos 

surfactantes de origem vegetal, como coco, açúcar, chicória ou trigo. Essas substâncias, além de necessárias, são total e rapidamente biodegradáveis   ** e, portanto, têm um impacto 

muito baixo nos ecossistemas.

* * O Regulamento da Comunidade 648/2004 define 'Biodegradabilidade aeróbia completa' como 'o nível de biodegradação obtido quando um surfactante é completamente eliminado por microorganismos na presença de oxigênio que causa 

sua decomposição em dióxido de carbono, água e sais minerais de qualquer outro elemento presente (mineralização) ... »(Reg. CEE 648/04 - art.

2, 8). «A biodegradabilidade dos tensioactivos nos detergentes é considerada satisfatória se o nível de biodegradabilidade (mineralização) medido ... for de pelo menos 60% num período de vinte e oito dias ...» (Reg. CEE 648/04 - Anexo III).

* * "O Regulamento UE 286/2011 no título sobre" Degradabilidade rápida de substâncias orgânicas "no ponto 4.1.2.9.5 estabelece que as substâncias são consideradas rapidamente degradáveis   se pelo menos uma das seguintes condições ocorrer: a) 

em estudos de biodegradação pronta aos 28 dias, pelo menos os seguintes níveis de degradação são atingidos; i) em testes baseados em carbono orgânico dissolvido: 70%; ii) em testes baseados na depleção de oxigênio ou na formação de dióxido de 

carbono: 60% do máximo teórico. Esses níveis de biodegradação devem ser alcançados dentro de 10 dias do início da degradação, considerado como o tempo em que 10% da substância foi degradada… ”.

* * O Regulamento da UE 648/2004 define 'Biodegradabilidade aeróbia completa' como 'o nível de biodegradação obtido quando um surfactante é completamente eliminado por microorganismos na presença de oxigênio que o faz se decompor em dióxido de 

carbono, água e sais minerais de qualquer outro elemento presente (mineralização) ... »(Regulamento CEE 648/04 - Art. 2, 8). «A biodegradabilidade dos tensioactivos em detergentes é considerada satisfatória se o nível de biodegradabilidade (mineralização) 

medido ... for de pelo menos 60% num período de vinte e oito dias ...» (Regulamento CEE 648/04 - Anexo III) .

* * "De acordo com o Regulamento UE 286/2011, no título sobre 'Degradabilidade rápida de substâncias orgânicas' na seção 4.1.2.9.5, as substâncias devem ser consideradas como rapidamente degradáveis   se pelo menos uma das seguintes condições for 

atendida: a ) em estudos de biodegradação imediata em 28 dias, pelo menos, os seguintes níveis de degradação são atingidos; i) em testes baseados em carbono orgânico dissolvido: 70%; ii) em testes baseados em depleção de oxigênio ou formação de dióxido de 

carbono: 60% do valor máximo teórico. Esses níveis de biodegradação devem ser alcançados em até 10 dias a partir do início do processo de degradação, considerado como o momento em que 10% da substância foi degradada ... ”
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LINHA

PASSATEMPO

PASSATEMPO

LINHA

Uma gama completa de produtos para o 

cuidado do barco.

Produtos do-it-yourself: fáceis de usar a 

qualquer hora, para qualquer necessidade.

Uma linha completa de produtos para o 

atendimento de embarcações. Produtos DIY: 

fácil de usar a qualquer hora, para qualquer necessidade.



LINHA HOBBY
LINHA HOBBY

TRITONE

Limpe tudo: detergente e tira-nódoas.

Desengordurante para remover facilmente a sujeira de todas as superfícies. Particularmente 

eficaz em tecidos plastificados amarelados, peças mecânicas e fibra de vidro.

Como usar

Pulverize o produto e deixe por 5 minutos antes de enxaguar com um pano úmido. Sempre enxágue 

bem. Teste com uma microfibra em uma pequena área antes de usar em superfícies novas ou 

delicadas.

Limpe tudo: detergente e tira-nódoas.

Desengordurante para remover facilmente a sujeira de qualquer superfície. Particularmente 

eficaz em tecidos revestidos de plástico amarelado, peças mecânicas e fibra de vidro.

Instruções de uso

Pulverize o produto e deixe por 5 minutos antes de enxaguar com um pano úmido. Sempre enxágue bem. Teste-o 

com um pano de microfibra em uma pequena área antes de usá-lo em superfícies novas ou delicadas.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

750 ml

CARTON COD. ARTE.

CAIXA CÓDIGO DO ITEM

6 pçs / pçs 75131

RECIFE
pH

0

Descalcificante e descalcificante.

Ácido detergente para a remoção de ferrugem, algas, linhas de água e sujeira do aço ou 

quando necessário.

Como usar

Pulverize o produto uniformemente, deixe agir por 5 minutos antes de enxaguar. Na presença de sujeira 

persistente, repita a operação e, se necessário, use uma escova ou esponja. Evite contato prolongado 

com alumínio, linóleo e superfícies pintadas.

Produto descalcificante e removedor de calcário.

Detergente ácido para remover ferrugem, algas, linhas d'água e sujeira do aço ou quando 

necessário.

Instruções de uso

Pulverize o produto uniformemente e deixe por 5 minutos antes de enxaguar. Em caso de sujeira mais resistente, 

repita a operação e use uma escova ou esponja se necessário. Evite contato prolongado com alumínio, linóleo e 

superfícies pintadas.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

750 ml

CARTON COD. ARTE.

CAIXA CÓDIGO DO ITEM

6 pçs / pçs 75130
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LINHA HOBBY
LINHA HOBBY

LUSTRAYACHT pH

4,5

Protetor e revitalizante para tecidos emborrachados e barcos.

É um inovador sistema hidrorrepelente que faz com que a água e a sujeira escorreguem e não 

adiram às superfícies, facilitando as operações de lavagem e armazenamento. Protege contra 

névoa salina, chuva ácida e excrementos de pássaros.

Como usar

Aplicar uniformemente sobre a superfície limpa, esperar 5 minutos e esfregar com movimentos circulares 

até a completa absorção.

Protege e revitaliza tecidos emborrachados e barcos.

Trata-se de um inovador sistema hidrorrepelente que permite o deslizamento da água e da 

sujeira e evita que esta grude nas superfícies, facilitando a lavagem e o armazenamento. 

Protege contra névoa salina, chuva ácida e excrementos de pássaros.

Instruções de uso

Aplicar uniformemente sobre superfícies limpas, esperar 5 minutos e esfregar com movimentos circulares até 

completa absorção.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

750 ml

CARTON COD. ARTE.

CAIXA CÓDIGO DO ITEM

6 pcs / pcs 75134

Linha Hobby / Linha Hobby 9



LINHA HOBBY
LINHA HOBBY

VAZAMENTO pH

4,5

Shampoo e esmalte com carnaúba.

Champô em espuma hidrorrepelente, isento de fosfatos, para a lavagem manual de todas as 

superfícies exteriores de embarcações.

Como usar

Diluir de 20 ml a 40 ml de produto para 1 l de água (3-6 cápsulas / l). Enxágue e lave o barco com uma 

esponja ou escova. Enxaguar abundantemente com água e secar. Não deixe o produto secar.

Shampoo e esmalte com carnaúba.

Champô de espuma repelente de água sem fosfato para lavar manualmente todas as superfícies 

externas do barco.

Instruções de uso

Diluir de 20ml a 40ml de produto para cada litro de água (3-6 cápsulas / litro). Enxágue e lave o barco com uma 

esponja ou uma escova. Enxágüe bem com água e seque. Não deixe o produto secar.

WC KEM pH

0,46

Disgregante para substâncias orgânicas.

Fórmula concentrada e perfumada com triplo efeito: acelera a decomposição dos resíduos, limita 

a formação de odores e gases nos tanques de resíduos das sanitas portáteis e desinfecta.

Como usar

Usando a tampa doseadora de seu banheiro portátil, adicione 75 ml de produto para cada 10 litros de capacidade e 

adicione 2 litros de água.

Agente desagregador de substâncias orgânicas.

Fórmula concentrada e perfumada com triplo efeito: acelera o processo de decomposição 

dos resíduos, limita a formação de odores e gases em tanques portáteis de lixo e higieniza.

Instruções de uso

Com a tampa do dispensador do seu vaso sanitário portátil, use 75 ml do produto a cada 10 litros de capacidade e 

adicione 2 litros de água.

10



LINHA HOBBY
LINHA HOBBY

DORY pH

7

Lava & Wax para casco, teca e pisos.

Garante uma limpeza suave ao preencher os pequenos arranhões e escoriações que tornam 

a teca, o chão e o casco opacos. Usado puro, cria um filme autopolimento, resistente, 

anti-manchas e antiderrapante.

Como usar

Diluir 25 ml-40 ml (3-6 cápsulas) em 8 l de água para a limpeza diária, como tratamento usar apenas em 

superfícies secas puras ou diluídas 1: 1 com uma raia.

Wash & Wax para cascos, pisos e superfícies de teca.

Garante uma ação de limpeza suave enquanto preenche pequenos riscos e escoriações que 

fazem com que pisos, superfícies de teca e o casco percam o brilho. Quando usado sem diluir, 

forma um filme autopolimento, resistente, antiderrapante e anti-manchas.

Instruções de uso

Diluir 25 ml-40 ml (3-6 cápsulas) em 8 litros de água para a limpeza diária, como tratamento utilizar apenas em 

superfícies secas puras ou diluídas (1: 1) com esfregona.

HULK pH

12

Desengordurante universal.

Limpador concentrado contra graxa, resíduos de combustível e poluição. Particularmente 

adequado para fibra de vidro, velas, porões e compartimentos de motor, não danifica o plástico.

Como usar

Diluir de 20 ml a 40 ml de produto por 1 l de água (3-6 cápsulas / l) lave o barco com uma esponja ou pincel. 

Enxaguar abundantemente com água. Para limpeza intensiva do compartimento do motor, dilua 250 ml em 8 litros 

de água. Não deixe o produto secar.

Desengordurante multiuso.

Detergente concentrado contra gorduras, resíduos de combustível e fumaça. Particularmente 

adequado para fibra de vidro, velas, porões e compartimentos de motor, não danifica o plástico.

Instruções de uso

Diluir de 20 ml a 40 ml de produto para cada litro de água (3-6 cápsulas / litro) e lavar o barco com uma esponja ou 

pincel. Enxaguar abundantemente com água. Para limpeza intensa ou para limpar o compartimento do motor, diluir 

250 ml em 8 litros de água. Não deixe o produto secar.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

1000 ml

CARTON COD. ARTE.

CAIXA CÓDIGO DO ITEM

12 pçs / pçs 75133

Linha Hobby / Linha Hobby 11



LINHA PROFISSIONAL
LINHA PROFISSIONAL

LINHA

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL

LINHA

Uma gama completa de produtos de limpeza 

para qualquer tamanho

e tipo. Adequado para reuniões profissionais.

Uma linha completa de produtos para limpar 

qualquer tipo e tamanho de barco. 

Adequado para uso profissional.



LINHA PROFISSIONAL
LINHA PROFISSIONAL

HULK pH

12

Desengordurante universal.

Limpador concentrado contra graxa, resíduos de combustível e poluição. Particularmente 

adequado para fibra de vidro, velas, porões e compartimentos de motor, não danifica o 

plástico. Fra-Ber criou este produto usando surfactantes totalmente biodegradáveis   de 

origem vegetal de acordo com o regulamento 648/2004 / EC **. Este aspecto permite-nos 

respeitar cada vez mais o meio ambiente, nomeadamente o mar com excelentes resultados de 

limpeza.

Como usar

Diluir de 20 a 40 ml de produto por 1 l de água (3-6 cápsulas / l) e lavar o barco com uma esponja ou pincel. 

Enxaguar abundantemente com água. Para limpeza intensiva do compartimento do motor, dilua 250 ml em 8 litros 

de água. Não deixe o produto secar.

Desengordurante multiuso.

Hulk by Fra-Ber é um concentrado desengordurante que, com sua ação emulsificante, elimina 

graxas, resíduos de combustível e smog (por exemplo, no compartimento da bomba de esgoto 

onde os resíduos são depositados durante a navegação) de qualquer tipo de embarcação: botes 

de borracha, tender, vela barcos, barcos a motor. Este desengraxante é particularmente 

adequado para limpar fibra de vidro, velas, porões e compartimentos de motor sem danificar as 

peças de plástico. A Fra-Ber fez este produto usando surfactantes totalmente biodegradáveis   

de origem vegetal de acordo com o regulamento 648/2004 / EC **. Esta vertente permite uma 

abordagem mais amiga do ambiente, nomeadamente para o mar, com excelentes resultados de 

limpeza.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

TANQUE / JERRY CAN 5 kg 75109

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM

Instruções de uso

Diluir de 20 a 40 ml de produto para cada litro de água (3-6 cápsulas / litro) e lavar o barco com uma esponja ou 

pincel. Enxaguar abundantemente com água. Para limpeza intensa ou para limpar o compartimento do motor, diluir 

250 ml em 8 litros de água. Não deixe o produto secar.

Linha Profissional / Linha Profissional 13



LINHA PROFISSIONAL
LINHA PROFISSIONAL

LINHA PROFISSIONAL
LINHA PROFISSIONAL

KEEL & TEAK pH

- 1

Desengordurante ácido para descalcificação de superfícies e branqueamento de teca.

Detergente ácido adequado para remover qualquer incrustação da quilha do barco com 

particular eficácia nos chamados “dentes de cão”. Remove com eficácia a ferrugem, calcário e 

resíduos de sal de hélices, trocadores de calor de água do mar, cascos e cascos. Além disso, 

Keel & Teak também é um excelente branqueador da teca, pois elimina o aspecto acinzentado 

da teca devido ao envelhecimento.

Como usar

Limpeza comum: diluir o produto em água na proporção de 0,5% a 10% dependendo da sujeira e enxaguar 

com água.

Limpeza intensiva: use-o puro e enxágue com água.

Em caso de sujeira persistente, use uma escova ou esponja. Evite o contato com superfícies de alumínio e não 

resistentes a ácidos.

Para branquear a teca: após a lavagem e enxágue da superfície com Keel & Teak, distribua o produto 

sobre a madeira ainda úmida com uma escova ou escova e esfregue vigorosamente com vassoura ou 

escova de náilon, em seguida enxágue abundantemente com água doce.

Desengordurante ácido para remover o calcário e branquear a teca.

Detergente ácido adequado para remover qualquer tipo de depósito da quilha do barco. É 

particularmente eficaz na chamada “violeta dente de cão”. Remove com eficácia os resíduos de 

ferrugem, calcário e sal de hélices, trocadores de calor de água do mar, cascos, acima e abaixo 

da linha de água. Além disso, Keel & Teak também é um excelente produto para o 

branqueamento da teca, pois elimina o aspecto acinzentado da teca devido ao envelhecimento.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

TANQUE / JERRY CAN 5 kg 75790

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM

Instruções de uso

Rotina de limpeza: diluir o produto em água de 0,5% a 10%, dependendo do nível de sujeira, e enxaguar com 

água.

Limpeza intensa: use não diluído e enxágue com água. Em caso de sujeira persistente, use uma escova ou esponja. 

Evite o contato com superfícies de alumínio e não resistentes a ácidos.

Para branquear a teca: após a lavagem da superfície com Kiglia & Teak e enxágüe, aplicar o produto sobre a 

madeira úmida com pincel ou escova e esfregar energicamente com vassoura ou escova de náilon, em seguida 

enxágue abundantemente com água doce.
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LINHA PROFISSIONAL
LINHA PROFISSIONAL

TUBARÃO
pH

13

Desengordurante alcalino polivalente de baixa espuma para cascos e teca.

Detergente alcalino de fácil enxágue, isento de fosfatos e fosfonatos. Excelente para 

remoção de sujidades difíceis de porões, partes internas e externas de barcos, mas 

também para limpeza profunda de teca. Fra-Ber criou este produto usando surfactantes 

totalmente biodegradáveis   de origem vegetal de acordo com o regulamento 648/2004 / 

EC **. Este aspecto permite-nos respeitar cada vez mais o meio ambiente, 

nomeadamente o mar com excelentes resultados de limpeza.

Como usar

Limpeza atual: 25 ml em 8 l de água (0,3%).

Limpeza intensiva: de 240 ml a 800 ml em 8 l de água (3-10%).

Despeje a solução no compartimento a ser limpo ou pulverize a solução nas partes a serem tratadas e 

enxágue com água. Use uma esponja ou escova para remover a sujeira em profundidade.

Teca de limpeza profunda: molhe a teca com água doce, distribua o detergente uniformemente nas 

superfícies, deixe agir por 5-10 minutos. Escove energicamente com uma vassoura ou escova de náilon duro. 

Enxaguar abundantemente com água doce.

Desengordurante polivalente alcalino de baixa formação de espuma para cascos e teca.

Detergente alcalino, fácil de enxaguar e sem fosfatos e fosfonatos. Excelente para remover 

sujeira persistente de porões, partes internas e externas de barcos, mas também para limpar 

completamente superfícies de teca. A Fra-Ber confeccionou este produto utilizando tensoativos 

de origem vegetal e totalmente biodegradáveis   de acordo com o regulamento 648/2004 / EC **. 

Esta vertente permite-nos ser cada vez mais amigos do ambiente, nomeadamente em relação ao 

mar, com excelentes resultados de limpeza.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

TANQUE / JERRY CAN 5 kg 75127

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM

Instruções de uso

Limpeza regular: 25 ml em 8 l de água (0,3%).

Limpeza intensa: de 240 ml a 800 ml em 8 l de água (3-10%).

Despeje a solução no compartimento a ser limpo ou pulverize a solução nas partes a serem tratadas e enxágue com 

água. Use uma esponja ou escova para remover completamente a sujeira.

Limpeza completa da teca: molhe a teca com água doce, aplique o detergente uniformemente nas superfícies, deixe 

atuar 5-10 minutos. Esfregue energicamente com uma escova de grão de vassoura ou de náilon duro. Enxágüe bem 

com água doce.

Linha Profissional / Linha Profissional 15
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GUMMI pH

13

Limpador alcalino de dois componentes para barcos pneumáticos, 

cascos e velas.

Produto energético bicomponente para barcos pneumáticos, cascos e velas com efeito 

autossecante. Fácil de enxaguar e eficaz contra sujidade gordurosa e incrustada, como 

gases de escape, linhas pretas e manchas de protector solar. Sua fórmula especial evita 

o amarelecimento das peças de borracha. Fra-Ber criou este produto usando surfactantes 

totalmente biodegradáveis   de origem vegetal de acordo com o regulamento 648/2004 / 

EC **. Este aspecto permite-nos respeitar cada vez mais o meio ambiente, 

nomeadamente o mar com excelentes resultados de limpeza.

Como usar

Por ser um bicomponente, agite o produto antes de usar.

Limpeza atual: 25 ml em 8 l de água (0,3%).

Limpeza intensiva: de 240 ml a 800 ml em 8 l de água (3-10%).

Despeje a solução no compartimento a ser limpo ou pulverize a solução nas partes a serem tratadas e 

enxágue com água. Use uma esponja ou escova para remover a sujeira em profundidade.

Detergente alcalino bicomponente para barcos infláveis, cascos e velas.

Produto bicomponente forte para barcos infláveis, cascos e velas com efeito autossecante. Fácil 

de enxaguar e eficaz em gorduras e resíduos, como fumaça de escapamento, linhas pretas e 

manchas de protetor solar. Sua fórmula especial evita o amarelecimento das peças de borracha. 

A Fra-Ber confeccionou este produto utilizando tensoativos de origem vegetal e totalmente 

biodegradáveis   de acordo com o regulamento 648/2004 / EC **. Esta vertente permite-nos ser 

cada vez mais amigos do ambiente, nomeadamente em relação ao mar, com excelentes 

resultados de limpeza.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

TANQUE / JERRY CAN 5 kg 75 100

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM

Instruções de uso

Por ser um produto bicomponente, agite antes de usar.

Limpeza regular: 25 ml em 8 l de água (0,3%).

Limpeza intensa: de 240 ml a 800 ml em 8 l de água (3-10%).

Despeje a solução no compartimento a ser limpo ou pulverize a solução nas partes a serem tratadas e enxágue com 

água. Use uma esponja ou escova para remover completamente a sujeira.

16



LINHA PROFISSIONAL
LINHA PROFISSIONAL

ARCO pH

10,5

Polivalente à base de álcool perfumado para todas as superfícies.

Multiuso à base de álcool para todas as superfícies sem a necessidade de enxágue. Limpa 

e lustra profundamente as superfícies externas e internas. Limpa universalmente móveis, 

pisos, acessórios, barcos e carros. É isento de fosfatos, edta e nta. Não ataca alumínio e 

plásticos. Fra-Ber criou este produto usando surfactantes totalmente biodegradáveis   de 

acordo com o regulamento 648/2004 / EC **. Este aspecto permite-nos respeitar cada vez 

mais o meio ambiente, nomeadamente o mar com excelentes resultados de limpeza.

Como usar

Limpeza atual de superfícies delicadas: 30 ml - 90 ml em 4 l.

Limpeza intensiva da superfície: 120 ml - 270 ml em 8 l.

Pulverizador de pré-esforço: puro ou diluído 1: 1 em água fria para nebulização.

Produto multiuso à base de álcool perfumado para todas as superfícies.

Detergente multiuso a base de álcool para qualquer tipo de superfície, sem necessidade de 

enxágue. Limpa e dá brilho às superfícies externas e internas. Limpa móveis, pisos, caixilhos 

de portas e janelas, barcos e carros. Sem fosfatos, sem EDTA e NTA. Não danifica o alumínio 

e o plástico. A Fra-Ber fez este produto usando surfactantes totalmente biodegradáveis   de 

acordo com o regulamento 648/2004 / EC **. Esta vertente permite-nos ser cada vez mais 

amigos do ambiente, nomeadamente em relação ao mar, com excelentes resultados de 

limpeza.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

TANQUE / JERRY CAN 5 kg 75112

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM

Instruções de uso

Limpeza regular de superfícies delicadas: 30 ml - 90 ml em 4 l.

Limpeza intensa de superfícies: 120 ml - 270 ml em 8 l.

Pulverizador de pré-compressão: puro ou diluído 1: 1 em água fria.

Linha Profissional / Linha Profissional 17



LINHA PROFISSIONAL
LINHA PROFISSIONAL

LINHA PROFISSIONAL
LINHA PROFISSIONAL

DORY pH

7

Lava & Cera concentrada com efeito reparador para todas as superfícies: 

casco, teca e pisos.

Dory é um shampoo de baixa espuma para limpeza frequente, enquanto preenche os pequenos 

arranhões e abrasões que tornam a teca opaca, mas também as superfícies do casco. Usado 

puro, cria um filme autopolimento, resistente, anti-manchas e antiderrapante.

Como usar

Diluir 25 ml - 40 ml (3-6 cápsulas) em 8 l de água para a limpeza diária, como tratamento usar apenas em 

superfícies secas puras ou diluídas 1: 1 com uma raia.

Concentrado Wash & Wax com efeito reparador para todas as superfícies: casco, teca e 

pisos.

Dory é um shampoo de baixa espuma para uso frequente. Ele preenche pequenos arranhões e 

abrasões que tornam as superfícies de teca opacas, assim como as superfícies do casco. 

Quando usado sem diluir, forma um filme autopolimento, resistente, antiderrapante e 

anti-manchas.

Instruções de uso

Diluir 25ml - 40ml (3-6 cápsulas) em 8 litros de água para a limpeza diária, como tratamento usar apenas em 

superfícies secas puro ou diluído (1: 1) com esfregona.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

TANQUE / JERRY CAN 5 kg 75103

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM

WC KEM pH

0,46

Disgregante para substâncias orgânicas, para casas de banho de autocaravanas e barcos.

Fórmula concentrada com aroma de triplo efeito: acelera a decomposição de resíduos e elimina 

a formação de odores e gases nos tanques de resíduos de banheiros portáteis durante a 

higienização.

Como usar

Usando a tampa doseadora de seu banheiro portátil, adicione 75 ml de produto para cada 10 litros de capacidade e 

adicione 2 litros de água.

Agente desagregador de substâncias orgânicas, adequado para qualquer tipo de casa de 

banho em barcos e autocaravanas.

Fórmula concentrada e perfumada com três efeitos: acelera o processo de 

decomposição dos resíduos, limita a formação de odores e gases em tanques de lixo 

portátil e higieniza.

Instruções de uso

Use a tampa do dispensador de seu banheiro portátil para despejar 75 ml de produto a cada 10 litros de capacidade e 

adicionar 2 litros de água.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

TANQUE / JERRY CAN 5 kg 75118

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM
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X-TEX pH

7,27

Produto repelente de óleo e água para couro e tecidos.

Produto repelente de óleo e água para tecidos: couro, tecido (cadeirinhas, 

guarda-chuvas, barracas de camping), carpetes, calçados. O produto está pronto a usar, 

seca rapidamente e penetra profundamente nas fibras, resistindo aos raios UV e 

mantendo o seu efeito por muito tempo, mantém intactas a cor, a respirabilidade e as 

características naturais

do tecido.

Como usar

Trabalhe sobre uma superfície completamente limpa e seca. Pulverize o produto abundantemente e uniformemente na 

superfície e deixe secar completamente. A dosagem recomendada é de 10-15 ml / m2. A dosagem pode variar de 

acordo com a absorção do tecido.

Lavagens

Seu efeito resiste à lavagem, cerca de 5 ciclos. Não use produtos excessivamente alcalinos e com temperaturas 

acima de 40 ° C.

Produto repelente de óleo e água para couro e têxteis.

Produto repelente de óleo e água para couro e têxteis (cadeiras de automóveis, guarda-sóis, 

barracas de camping), carpetes, calçados. O produto está pronto para uso, seca rapidamente e 

penetra profundamente nas fibras, resistindo aos raios UV e mantendo seu efeito ao longo do 

tempo. Ele preserva a cor, respirabilidade e

características naturais da superfície.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

FRASCO 1 l + tampa dispensadora de 30 ml (6 

pcs) FRASCO 1 l + tampa dispensadora de 30 ml (6 pcs) 

77194

TANQUE / JARRY CAN 5 l 77195

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEMInstruções de uso

Aplicar sobre uma superfície completamente limpa e seca. Pulverize uniformemente o produto na superfície e deixe 

secar completamente. A dose recomendada é de 10-15 ml / m2. A dose pode variar de acordo com o poder de 

absorção da superfície.

Lavando

Seus efeitos resistem à lavagem, cerca de 5 ciclos. Não use produtos excessivamente alcalinos e com temperaturas 

superiores a 40 ° C.
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X-WOOD pH

7,24

Proteção nanotecnológica para madeira e teca.

Agente de impregnação de longa duração com propriedades repelentes de óleo e água. Deixa a 

cor intacta e mantém a respiração. Não torna as superfícies escorregadias. Aplicação fácil

e secagem rápida. Proteção contra mofo e umidade.

Como usar

1 Lave a superfície com o detergente.

2 Lixe a superfície com um produto ácido e deixe a superfície secar.

3 - Aplicar X-Wood puro ajudando-se a distribuí-lo de maneira uniforme e sem formação de bolhas de ar.

4 Espere secar completamente.

Detergente protetivo nanotecnológico para madeira e teca.

Primer de impregnação com propriedades repelentes de óleo e água de longa duração. Deixa a 

cor intacta e garante sua respirabilidade. Não deixa uma película escorregadia nas superfícies.

Fácil de aplicar e seca rapidamente. Protege do molde e da umidade.

Instruções de uso

1 Lave a superfície com o detergente.

2 Clarear a superfície com um produto ácido e deixar secar.

3 - Aplique uniformemente o X-Wood não diluído, assegure-se de que não haja bolhas de ar.

4 Espere secar completamente

EMBALAGEM

EMBALAGEM

FRASCO 1 l + tampa dispensadora de 30 ml (6 

pcs) FRASCO 1 l + tampa dispensadora de 30 ml (6 pcs) 

77191

TANQUE / JARRY CAN 5 l 77192

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM
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X-PROTECTOR pH

5,83

Agente de proteção e polimento de longa duração para painéis de vidro, cristal, cerâmica, 

plástico e solares.

O selante é um produto formulado com matérias-primas de última geração, o efeito 

na superfície tratada é duradouro. Os ingredientes contidos, penetrando nos 

microporos da superfície, criam uma forte proteção que irá facilitar o escoamento 

da água evitando o rápido acúmulo de sujeira, facilitando a limpeza posterior, com 

açao

autolimpante para superfícies inclinadas.

Como usar

Limpeza: no caso de superfícies particularmente sujas (gordura intensa, excrementos de pássaros, etc.) efectuar uma 

limpeza inicial áspera com um detergente neutro comum e enxaguar. Em seguida, desengordure com um produto à 

base de álcool e não toque com as mãos desprotegidas.

Selagem: aplicar o produto em toda a superfície limpa e seca, aplicar sobre uma esponja ou pano bem embebido, 

podendo-se aplicar o produto em abundância por pulverização a uma distância de 5-10 cm. A dosagem recomendada 

é de 10-25 ml por m² e intervir em áreas de 1 m². sobre

Polimento: espere 3 minutos e dê um polimento imediato com um pano de microfibra limpo. A solução evapora 

rapidamente, portanto se necessário recomenda-se fazer uma segunda aplicação do produto, em seguida, não molhar 

a superfície tratada por pelo menos 30 minutos.

CUIDADO:

Não use em temperaturas abaixo de 5 ° C; a faixa de temperatura ideal é 15-25 ° C. Não exponha a 

superfície à luz solar direta durante as aplicações.

A pré-limpeza completa é um pré-requisito para a ligação química e durabilidade do selante.

Frascos abertos devem ser usado dentro de 4 meses.

EMBALAGEM

EMBALAGEM

FRASCO 1 l + tampa dispensadora de 30 ml (6 

pcs) FRASCO 1 l + tampa dispensadora de 30 ml (6 pcs) 

76861

TANQUE / JARRY CAN 5 l 77197

BACALHAU. ARTE.

CÓDIGO DO ITEM

Ele dá brilho e proteção duradoura a vidros, janelas, cerâmica, plástico e 

painéis solares.

O selante é um produto feito com matérias-primas de última geração e tem um efeito 

duradouro na superfície tratada. Seus ingredientes ativos penetram nos microporos da 

superfície e fornecem proteção sonora que ajudará a deslizar a água, evitando que a sujeira 

se acumule e torne as superfícies

mais fácil de limpar. Oferece uma ação de autolimpeza em superfícies inclinadas.

Instruções de uso

Limpeza: para sujeira pesada (graxa intensa, fezes de pássaros, etc.), limpe primeiro com um detergente neutro 

normal e enxágue. Em seguida, desengordure com um produto à base de álcool e não toque com as mãos 

desprotegidas.

Selagem: aplicar o produto em toda a superfície limpa e seca; aplicar com esponja ou pano úmido. Também é 

possível pulverizar o produto abundantemente a uma distância de 5-10 cm. A dosagem recomendada é de 10-25 ml 

por m² e trabalhe em áreas com cerca de 1 m².

Polimento: aguarde 3 minutos e dê um polimento imediato com um pano de microfibra limpo. A solução evapora 

imediatamente, portanto, se necessário, um segundo revestimento pode ser aplicado. Não molhe a superfície tratada 

por pelo menos 30 minutos.

CUIDADO:

Não use com temperaturas abaixo de 5 ° C; a temperatura ideal está entre 15-25 ° C. Não exponha 

a superfície à luz solar direta ao aplicar o produto.

A limpeza preliminar completa é um requisito essencial para a ligação química e a duração do selante.

Depois de aberto, o frasco deve ser usado dentro de 4 meses.

Linha Profissional / Linha Profissional 21







Via M. Merisi, 40-46

24051 Antegnate (BG) Itália Tel. 

+39 0363.905287

Fax +39 0363.905290

www.fra-ber.com

info@fra-ber.it


