Catálogo de produtos

Já conhece a Go Eco Wash?
Somos uma empresa ecologicamente e socialmente
responsável, que cria produtos e soluções para cuidar
do carro e do nosso planeta.

PlasticPRO é ideal para a limpeza de plásticos e borrachas, para aplicação
nas partes internas do carro, proporcionando um toque acetinado e seco sem
deixar a superfície gordurosa.
Em sua composição acrescentamos a emulsão de carnaúba, um potente ativo
que renova a aparência original da peça além de criar uma camada protetora UV
que ajuda a prolongar a vida das peças de plástico e borracha do carro e
ambientes internos.

Vantagens: Alto rendimento, mantém a originalidade da peça, não evapora, toque
seco.

Clique aqui

GelPRO é um condicionador desenvolvido na forma de gel para facilitar a
aplicação e evitar o desperdício. Sua fórmula exclusiva além de renovar,
hidratar e prolongar a vida útil das peças, é ideal para áreas externas ou
internas. Sua resistência a água permite uma aparência original por mais 2
meses na área externa e mais de 6 meses nas partes internas do carro.
Além de promover uma leve limpeza, trata profundamente as superfícies com
toque acetinado e as protege dos raios UV.

Vantagens: hidro-repelente, alta durabilidade, toque seco, mantém a originalidade,
não evapora.

Clique aqui

O CouroPro é um produto que foi desenvolvido para hidratar e
proteger artefatos de couro ou sintéticos, pode ser utilizado em plásticos
e soft touch, tais como: Bancos de couro, sofás, bolsas, sapatos,
jaquetas, etc.
Devido a sua avançada fórmula com óleo de coco e matérias-primas
nobres, evita o ressecamento do couro mantendo-o com aspecto de
novo.
MODO DE USAR: Limpar a superfície e com a peça seca aplicar o
CouroPro com um aplicador de espuma até a completa hidratação, logo
em seguida passar um pano de microfibra limpo e seco para remover o
excesso, deixar absorver por alguns minutos e pode utilizar a vontade.

Clique aqui

MultiPronto é um limpador multiuso perfumado desenvolvido para
remover as sujeiras mais difíceis como gordura, graxa, suor e oleosidades em
geral. Utilizado nas partes plásticas em automóveis é eficiente em todas
superfícies laváveis como pinturas, cromados, tecidos e borrachas sem
danificar a peça. Também é um potente aliado nas higienizações de estofados,
sendo ótimo para trabalhos rápidos com máxima limpeza.
Para uso doméstico, o MultiPronto pode ser um ótimo desengraxante para
superfícies engorduradas como geladeira, fogões, vidro de box e azulejos.
Contém solvente biodegradável.
Vantagens: Maior concentração de ativos, é pronto para uso economizando
tempo no serviço realizado.

Clique aqui

MultiPRO RED é um limpador multiuso de pH ácido de alta performance
para remoção de sujeiras de origem mineral e orgânicas. Sua fórmula moderna
é recomendada também para pré-lavagens de veículos com camadas grossas de
sujidades sem arranhar ou deixar marca. É recomendado utilizar em todas
superfícies laváveis, tais como plásticos , borrachas, couro, pinturas
envernizadas, cromados, motor, vidros e vidros.
Sua tecnologia em manipulação de ativos de última geração permite que o
produto tenha alta diluição.
Utilize para remoção de sujeiras com terra, mofo, ferrugem leve, ácaro, sangue
e até gorduras.

Vantagens: Alto rendimento, baixo risco de manipulação, pode ser aplicado em qualquer superfície
lavável, não é decapante.
Diluição leve: 1:100 (10ml por litro de água).
Diluição normal: 1:50 (20ml por litro de água)
Diluição forte: 1:25 (40ml por litro de água)
Clique aqui

MultiPRO BLUE é um limpador multiuso de pH alcalino de alta
performance para remoção de sujeiras mais difíceis como gordura, graxa, suor
e oleosidades em geral. Possui moderna fórmula que desagrega as estruturas
moleculares da gordura, facilitando o processo natural de biodegradação. É
recomendada utilizar em todas superfícies laváveis, tais como plásticos,
borrachas, couro, pinturas envernizadas, cromados, motor e vidros.
Sua tecnologia em manipulação de ativos de última geração permite que o
produto renda até 5 vezes mais que outros.

Vantagens: Alto rendimento, baixo risco de manipulação, pode ser aplicado em qualquer superfície lavável, não é decapante.
Diluição leve: 1:100 (10ml por litro de água).
Diluição normal: 1:50 (20ml por litro de água)
Diluição forte: 1:25 (40ml por litro de água)

Clique aqui

SnowPRO é um shampoo automotivo de baixo poo, menos poluentes,

superconcentrado a base de óleo de coco que ajuda a hidratar as borrachas e plásticos.
Durante o processo de limpeza, a alta lubrificação do óleo de coco protege a
superfície da lataria evitando que acidentes com arranhões aconteçam no
contato do pano ou esponja com a superfície. (seguir a técnica adequada)
Seu alto poder de brilho após a lavagem é proporcionado pelos agentes
abrilhantadores que existem na formulação.
Sua tecnologia em manipulação de ativos de última geração permite que o
produto tenha alta performance de rendimento mantendo uma espumação
densa.
Vantagens: Alta rendimento, lubrificação extrema, espuma densa, ajuda a aumentar
a vida útil das peças.
Diluição Balde ou Shampoozeira até 1:400 (2,5ml de produto para cada litro de
água)
Diluição na Snow Foam entre 30ml e 50ml para cada litro de água no recipiente.

Clique aqui

Wash2PRO Híbrida possui fórmula exclusiva de alta performance,
disfarçando pequenos arranhões com alto grau de hidro repelência.
Com a cera Wash2PRO, é possível fazer enceramentos técnicos, com alta
proteção e brilho extremo. Produzida com a junção da mais pura Cera de
carnaúba e ceras sintéticas, proporciona um acabamento impecável com toque
aveludado e brilho que dura por meses. Pode ser utilizada na lataria, vidros,
plásticos e borrachas.
Vantagens: Proteção de 1 a 4 meses, sem abrasivos, brilho extremo.
Lavagem Ecológica
Diluição até 1:100 (10ml de produto para cada litro de água)
Enceramento Manual ou Roto Orbital
Utilização Pura

Clique aqui

MotorPRO foi o primeiro limpador de motores no sistema One Step ,
especialmente formulado para limpar, proteger, promover brilho, e renovar
todas as superfícies existentes no motor. Forma um filme seco de proteção
evitando o acúmulo de sujeiras. Pode ser removido com pano, jato de água ou
vapor, que mantém suas características abrilhantadoras e de proteção.

Vantagens: Natural, não decapante, biodegradável e pronto para uso.

Clique aqui

OK! Limpa Vidros mantém vidros, espelhos e vitrines com duradoura
ação de limpeza. Pode ser utilizado em acrílico, plásticos do painel e
faróis. É indicado para remoção de sujeiras, insetos, fuligem, graxa,
excrementos de pássaros e impressões digitais que estejam em vidros,
espelhos e plásticos.
Pode ser utilizado também no reservatório de água do limpador de vidros
do carro.
Vantagens: Maior brilho e nitidez, secagem rápida sem rastros, Pode ser
utilizado no reservatório de água do limpador do para-brisas (20ml por litro de
água neste caso).

Clique aqui

Revert é um convertedor de ferrugem, que através do processo
químico transforma o Óxido de Ferro (ferrugem) em camada protetora. É
indicado para recuperação de peças metálicas onde houver ferrugem.
Pode ser utilizado para a limpeza em cobre e aço inox nas áreas
industriais.
Sua proteção em áreas externas pode chegar a 12 meses.
Vantagens: Pronto para uso, não precisa de enxágue, aceita pinturas
sobre a camada protetora.
Aplicação:
PINCEL OU PISTOLA: os materiais tratados através desses processos, devem sofrer
anteriormente uma limpeza mecânica retirando o excesso de ferrugem para obter um melhor
resultado no tratamento, após a aplicação e secagem total do produto, pode-se pintar em seguida,
após iniciado o processo não reaplicar ou enxaguar, nem passar pano.
IMERSÃO: este tipo de tratamento é indicado para materiais de pequeno e médio porte, bastando
colocar as peças dentro de um recipiente de PVC, fibra ou plástico contendo o produto até a
completa conversão do ferrugem. Deixar secar totalmente, sem passar pano ou enxaguar.
Em ambos os processo o tempo de conversão é indeterminado, depende do estado da peça.

Clique aqui

Force é um limpador de uso geral, tira manchas com grande poder de
limpeza, clareador e removedor de manchas mais difíceis pela ação do
Peróxido de Hidrogênio, como: sangue, vinho, batom, óleos e gorduras. A
combinação sinérgica da liberação de Oxigênio com Tensoativos e
Branqueador Óptico potencializam a performance. Como não possui Cloro em
sua formulação tem menos cheiro do que os tradicionais e é menos oxidante.
Excelente agente eliminador de bactérias, ácaros, fungos, germes e vírus..
Vantagens: Pode ficar agindo até 24 horas na superfície e ser usado em todas as cores (reavivando as
cores)
Diluição: 1:1 a 1:40 (puro ou até 25ml de produto por litro de água)

Clique aqui

IPAPRO é composto por tensoativos álcoois, que tem a função de limpar e
retirar os resíduos gordurosos sem mascarar a superfície, como também,
preparar a superfície para aplicação de vitrificadores, cristalizadores, selantes e
ceras. Sua função é evidenciar e destacar, marcas de lixas e holografias em
todos os tipos de pintura automotiva inclusive as mais claras, como também ,
evitando assim possíveis erros no resultado final dos serviços de polimento e
acabamento de pintura automotiva.
Vantagens: Sem corantes, rápida evaporação, não deixa resíduos.

Clique aqui

BlackPro

é um finalizador e renovador para caixa de rodas, motores, rodas
de ferro preta, caçambas emborrachadas, chassis, tapetes, pode ser utilizado
em borrachas e plásticos, tem toque acetinado e seco.
Secagem rápida, secando naturalmente, ou se preferir pode remover o excesso
com pano de microfibra
Produto pronto para uso, ideal se aplicado em spray ou pistola.
Ideal em áreas não expostas ao sol.

Vantagens: A base de água, pronto para uso, aroma agradável, forma filme de
proteção, não fica escorregadio.

Clique aqui

COMBAT é um neutralizador de odores por possuir quaternário amônio em
sua formulação. Excelente agente eliminador de bactérias, ácaros, fungos,
germes e vírus.
Com ótimo aroma, funciona também como finalizador na higienização de
tecidos, interiores de veículos e na limpeza de manutenção, mantendo o
ambiente sempre sanitizado..

Vantagens: Sem corantes, limpador de manutenção, aroma agradável, pode ser
utilizado em atomizadores, e nebulizadores de ambientes, e higienizadores de arcondicionado.

Clique aqui

REMOVE é um excelente removedor de chuva-ácida em vidros
transparentes, verniz automotivo e um ótimo desincrustante de ação rápida
para limpar cromados, emblemas e cantos encardidos como tampas de gasolina
e cantos de portas. Excelente limpador de box de banheiro e pinturas de casco
de embarcações.

Vantagens: Pronto para uso, pode ser utilizado em pinturas automotivas e
cromados.

Clique aqui

Resolv é um produto indicado para remoção de piche, colas de
adesivos, óleos, graxas e fuligens; combina limpeza e agilidade em
qualquer superfície, sem agredir a peça.
MODO DE USO: Pulverize o produto sobre a superfície da peça a ser
limpa. Aguarde aproximadamente um minuto para penetração e ação do
produto no local. NÃO DEIXE SECAR. Com a utilização de uma esponja
ou pano de microfibra limpo e seco, esfregue em movimentos circulares e
contínuos na superfície. Após a remoção total, limpe a superfície com
água e sabão neutro caso o produto venha secar na peça, repita o modo
de uso desde o início.

Vantagens: Não agride a pintura, extratos naturais menos poluentes, fácil aplicação, resultados
rápidos

Clique aqui

KRYPTON é o PRIMEIRO um detergente polidor de metais indicado para o
tratamento e proteção de metais e superfícies metálicas, materiais sensíveis
como borrachas e plásticos, na concentração de uso indicada.
Características:
- Primeiro a utilizar ácido orgânico, origem de plantas - Primeiro com proteção
- Detergente Polidor - Abrilhantador - Protetivo - Uso Profissional
- Abrilhantador - Não mancha alumÍnio, vidros, e verniz - Manipulação segura,
embora recomendamos EPI - ideal para clarear Escapamentos, chassis,
superfícies metálicas, oxidações, incrustações pesadas - Pode usar o Revert por
cima para aumentar a proteção - Pode usar o MultiPro Red em algumas
situação para aumentar o clareamento
Vantagens: Krypton Detergente Polidor para Metais, não é decapante, e Limpeza de Borrachas e
Plásticos.
Diluição Leve: 1:25 (40ml por litro de água)
Diluição Média: 1:10 (100ml por litro de água)
Diluição Forte: 1:5 (200ml por litro de água)
Puro: 1:1 (use puro se necessário)

Clique aqui

VERSÃO EM GEL
Utilizar Puro

Krypton Metal Polish

- Composto Polidor de Metais 500mlO Krypton
Metal Polish é um composto polidor a base d’água destinado ao polimento de
metais. Remove pequenos riscos e manchas de oxidação. Possui um alto poder
de limpeza de superfície. Deixa a peça com brilho intenso.LEMBRE-SE: agite
bem o frasco antes de usar. Assegurar que a superfície esteja limpa e seca.
Utilizar à sombra e com a superfície fria. Proporciona leve proteção.

MODO DE USO:
• Manualmente: Aplicar uma pequena quantidade do produto sobre a peça. Esfregar com um pano de
microfibra. Remover os resíduos com um pano de microfibra limpo.
• Máquina: Aplique com uma pequena quantidade do produto na boina ou na peça, o suficiente para
trabalhar uma área de aproximadamente 50x50cm. Utilize politriz com rotação em 1500 e 1800rpm. Retire
o resíduo com um pano de microfibra.

Clique aqui

SANITIZE o Sanitizante da Go Eco Wash é um produto 2 em 1, desenvolvido exclusivamente
para ser aplicado sob forma de pulverização na última etapa da limpeza e higienização de estofados,
carpetes e tapetes, ou na limpeza geral de estofados e carpetes, e superfícies em geral. É um
desinfetante e desengordurante a base de Quaternário de Amônio. Possui eficácia comprovada contra
Staphyococcus Aureus, Salmonela Entrica Subsp. Enterica Serovar Choleraesuis e Escherichia Coli.

MODO DE USO:
Para remoção de sujidades mais difíceis: diluir conforme o grau de sujidade, aplicar sobre a superfície
com pulverizador e proceder extração ou aspiração sem enxágue.
Para desinfecção: Após limpar o estofado, aplicar uma fina névoa do sanitizante finalizador diluído na
proporção de 1:200 ( 5ml de produto para 1lt de água) e aguardar 10 minutos para o produto reagir.
Realizar a extração ou aspiração sem enxágue à fim de deixar um residual do produto. Essa pequena
quantidade de produto residual auxiliará na eliminação de bactérias que porventura não foram
removidas, agindo também na prevenção do crescimento de bactérias com efeito bacterostático de
até 3 meses dependendo da concentração e uso.
Vantagens: Limpa e Sanitiza ao mesmo tempo, pode ser utilizado como finalizador, eficácia comprovada pela ANVISA mesmo na maior diluição,
perfumado, otimiza etapas no processo de higienização, pode ser utilizado em qualquer superfície lavável.

Diluições para limpeza:
Sujidade Baixa: 1:200 ( 5ml de produto para 1lt de água)
Sujidade Média:1:100 (10ml de produto para 1lt de água)
Sujidade Alta….:1:50 (20ml de produto para 1lt de água).

Clique aqui

INSANO é um selante sintético de pneus de alta durabilidade e resistência a água, proporciona
brilho, toque seco e proteção. Secagem rápida. Contém SiO2.

MODO DE USO: Limpe bem o pneu removendo todas as impurezas ou resíduos de outros produtos.
Certifique que o pneu esteja limpo o seco, espalhe o produto com um aplicador de microfibra,
espuma ou pincel em toda a área a ser protegida. Aguarde a completa secagem em alguns
minutos.

Vantagens: Toque Seco, Brilho Moderado, Resistente a água, Secagem rápida

Clique aqui

VORAZ

possui fórmula exclusivamente desenvolvida para remoção de
graxas e óleos Forma mais simples de limpar motos, kits de transmissão e
demais partes da motos e motores de veículos em geral.

MODO DE USO: Pulverize o produto sobre a superfície a ser limpa. Aguarde
aproximadamente um minuto. Não deixe secar. Com a utilização de uma
escova, ou esponja, faça a esfregação e pulverize novamente para a limpeza
com um pano. Após a remoção total enxágue com água e sabão neutro.
Cuidado: em pinturas foscas, a pó, eletrostáticas, sem verniz e/ou recentes.
Realize um teste antes.
Vantagens: Não agride a pintura, extratos naturais menos poluentes, fácil aplicação, resultados rápidos

Clique aqui

Perfumes aromatizantes para interior de veículos e
ambientes, combate fortes odores com grande poder de fixação. Pode ser
aplicado nos tecidos, borrachas e plásticos sem manchar.
Aroma: Zique, Première, Açaí, New Car, Desire, Nature e Bambu.

Clique aqui

LIMPA ESTOFADOS VEGAN HOUSE é um detergente limpador,
com efeito flotados, desenvolvido para remover as sujeiras mais difíceis como
gordura, suor e oleosidades em geral. É eficiente em todos os tipos de
estofados e couros
MODO DE USO: Pulverizar diretamente na peça, aguardar alguns minutos,
podendo esfregar com pincel, esponja ou pano. Desagrega as estruturas
moleculares facilitando o processo de limpeza.
Diluições:
Leve: 1:100 ( 10ml por litro de água)
Média: 1:50 (20ml por litro de água)
Forte: 1:25 (40ml por litro de água)

LIMPA TAPETES VEGAN HOUSE é um detergente limpador
desenvolvido para remover as sujeiras mais difíceis como terra, minerais e
orgânicas em geral. É eficiente em todos os tipos de tapetes, carpetes,
estofados e couros
MODO DE USO: Pulverizar diretamente na peça, aguardar alguns minutos,
podendo esfregar com pincel, esponja ou pano. Desagrega as estruturas
moleculares facilitando o processo de limpeza.
Diluições:
Leve: 1:100 ( 10ml por litro de água)
Média: 1:50 (20ml por litro de água)
Forte: 1:25 (40ml por litro de água)

REMOVE MANCHAS VEGAN HOUSE é um limpador de uso geral,
tira manchas com grande poder de limpeza, clareia e as manchas mais difíceis,
pela ação do Peróxido de Hidrogênio. Não possui cloro, odor suave e menos
oxidante.
MODO DE USO: Dilua o produto e aplique sobre a superfície com um
pulverizador, espalhando o produto, esfregue e deixe agindo pelo tempo que
for necessário para dissolver a mancha, Enxágue bem para remover o produto,
e repita se necessário. Use na sombra, produto de uso profissional.

Diluições:
Super Pesada: 1:2 (50% de produto e 50% de água)
Pesada: 1:10 (100ml por litro de água)
Média: 1:20 (50ml por litro de água)
Leve: 1:40 (25ml por litro de água)

ELIMINA ODORES VEGAN HOUSE é um limpador de uso geral,
com alto poder de eliminar o mau cheiro, combatendo odores fortes em
Tecidos em Geral, proporcionando agradável aroma no ambiente. Ativo:
Quarternário de Amônio
MODO DE USO: Aplique o produto na superfície a ser limpa, escove para
penetrar bem nas fibras e ter certeza que atinja o foco de mau odor. Após 30
minutos se desejar pode enxaguar, senão pode aguardar a completa secagem.
Diluições:
Leve: 30ml por litro de água
Pesada: 60ml por litro de água

SANITIZANTE VEGAN HOUSE é um produto 2 em 1, desenvolvido
exclusivamente para ser aplicado sob forma de pulverização na última etapa da
limpeza e higienização de estofados, carpetes e tapetes, ou na limpeza geral de
estofados e carpetes, e superfícies em geral. É um desinfetante e desengordurante a
base de Quaternário de Amônio. Possui eficácia comprovada contra Staphyococcus
Aureus, Salmonela Entrica Subsp. Enterica Serovar Choleraesuis e Escherichia Coli.
MODO DE USO: Para remoção de sujidades mais difíceis: diluir conforme o grau de
sujidade, aplicar sobre a superfície com pulverizador e proceder extração ou
aspiração sem enxágue. Para desinfecção: Após limpar o estofado, aplicar uma fina
névoa do sanitizante finalizador diluído na proporção de 1:200 ( 5ml de produto para
1lt de água) e aguardar 10 minutos para o produto reagir. Realizar a extração ou
aspiração sem enxágue à fim de deixar um residual do produto. Essa pequena
quantidade de produto residual auxiliará na eliminação de bactérias que porventura
não foram removidas, agindo também na prevenção do crescimento de bactérias com
efeito bacterostático
Diluições para limpeza:
Sujidade Baixa: 1:200 ( 5ml de produto para 1lt de água)
Sujidade Média:1:100 (10ml de produto para 1lt de água)
Sujidade Alta....:1:50 (20ml de produto para 1lt de água).

EXATO é um Pulverizador com 2 tipos de medidores até 1:40, você pode
escolher se inicia pela água ou pelo produto

Modo de uso:
1- Escolha se vai iniciar primeiro pela água ou pelo produto, e encha até a
marcação desejada.
2 - Complete o restante com água ou produto até a marca dos 500ml
Pode adquirar apenas o copo medidor ou com o pulverizador

MINI APLICADOR DE MICROFIBRA
Kit com 2 unidades
Tamanho: 8cm x 4cm x 2cm
Material: 20% Poliéster , 20% Poliamida
Marca: Go Eco Wash

LUVA DE MICROFIBRA
Não solta fiapos
Alta resistência.
Tamanho: 25cm x 15cm
Material: 100% Poliéster
Marca: Go Eco Wash

APLICADOR DE MICROFIBRA
Contém: 2 unidades
Dimensões Aproximadas: 10cm x 10cm x 2cm
Material: 100% Poliéster
Marca: Go Eco Wash

ESPONJA REMOVEDORA DE INSETOS
Tamanho: 12cm x 8cm x 2cm
Material: 80% Poliéster
Marca: Go Eco Wash

Manifesto #diferentedetudo
Vivemos em mundo em que o individual é mais
importante que o coletivo, onde ignoramos o impacto
do que fazemos hoje, em um futuro próximo. Sem
perceber, criamos um mundo hostil, onde só pode
haver um vencedor.
Determinados a reduzir o impacto no nosso mundo,
queremos acabar com qualquer tipo de “sujeira”. Por
isso, nossa filosofia é conscientizar as pessoas do
quanto podemos, direta ou indiretamente, estar
prejudicando outras criaturas no Planeta.
É tão bom quando o jogo é limpo, não acham?
acesse: http://www.diferentedetudo.com.br

Convidamos você a buscar e a aprimorar junto com a
gente novas maneiras de colocar esses valores em
prática.
Vamos fazer diferente de tudo!
Vamos fazer a diferença!

Venha para a família

Este selo comprova que não utilizamos matéria-prima de
origem animal e não realizamos testes em animais, em todos
os nosso produtos, comprovado pela entidade
Veganismo.org.br

Em parceria com instituições participamos do Projeto REDD+
VALE DO JARI na AMAZÔNIA que é um conjunto de ações que
visam a Redução de Emissões provenientes de Desmatamento
e Degradação Florestal por meio da conservação dos estoques
de carbono florestal e manejo sustentável de florestas.

Este selo comprova o nosso compromisso com a Lei de
Crimes Ambientais e a política de Logística Reversa das
Embalagens. Compensamos 100% da produção.

Nossos selos

Além de produtos de qualidade, nosso
compromisso é proporcionar novas
experiências cuidando do seu carro, sua
residência e do futuro do nosso planeta.

