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RECARREGUE ! OS MINI-SPRAYS MOTOREX
Pulveriza como os grandes : os mini-sprays recarregáveis são portáteis e podem ser utilizados em todas
as aplicações devido às suas dimensões compactas. Ele complementa perfeitamente a atual linha de sprays
proposta pela Motorex.

Os versáteis sprays Hi-Tech são desenvolvidos para
o uso profissional diário. Os novos mini-sprays são
ideias para aqueles que trabalham com uma quantidade limitada, mas que precisam ter suas ferramentas sempre à mão.

des sprays de 500 ml em todas as aplicações nem
em todos os momentos. O conjunto de mini-sprays
compreende 3 bombas com capacidade de 50 ml
cada. Ele é fornecido com uma etiqueta de base e
cada embalagem compreende possui etiquetas adesivas dos sprays mais utilizados da linha Hi-Tech.

O sistema de recarga Motorex

Cada usuário pode montar seu conjunto personalizado com os sprays mais utilizados. Ele escolhe dentre as etiquetas que lhe convém e cola nos
mini-sprays nos previstos. O abastecimento dos

Por trás da ideia dos mini-sprays recarregáveis - pela
qual estamos torcendo para dar certo - está um
conceito muito simples : não é possível usar os gran-
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Sempre à mão.

Ocupa pouco espaço.

mini-sprays recarregáveis é feito a partir de um
grande spray original que serve de distribuidor. Para
abastecer o mini-spray em uma superfície sólida,
elevamos os cabeçotes de pulverização dos dois
sprays e abastecemos o spray menor após chacoalhar o spray distribuidor.
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Amplas possibilidades de uso.

Sempre em mãos
Os grandes sprays são difíceis de manusear, por
exemplo, durante o processo de montagem ou em
espaços reduzidos. Os inúmeros usuários participaram da análise feita pela Motorex, que agora propõe um sistema de recarga para os 9 sprays Hi-Tech
mais utilizados da linha.
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RECARGA RÁPIDA
O prático mini-spray pode ser por todos em qualquer etapa de forma simples :
1. Fixe uma caixa vazia do pacote do mini-spray Motorex.
2. Escolha a produto desejado e cole a etiqueta sobre o mini-spray.
3. Levante a tampa e o cabeçote de pulverização.
4. Chacoalhe a grande recarga original.
5. Coloque o mini-spray vazio em uma superfície sólida e abasteça (30 seg).
6. Encaixe novamente o cabeçote de pulverização e a tampa - fim.
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100 % suíço, fabricado pela Motorex
Todos os sprays Motorex são desenvolvidos em
Langenthal e testados por profissionais antes de
serem fabricados em seus centros de produções próprios. Portanto, a Motorex consegue propor o spray
ideal para cada aplicação.
Experimente também os mini-sprays recarregáveis !
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Motorex AG Langenthal
Atendimento ao cliente
Caixa postal
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 74 74
Fax +41 (0)62 919 76 96
www.motorex.com
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