


NOSSA MISSÃO 
 

Desenvolver e comercializar, produtos com soluções Eco 
Sustentáveis, de alta tecnologia, que tragam benefícios para 
a humanidade e contribuam para a Preservação da Água, da 
Vida e da Natureza. 
 



LIMPA JATO,  
inovação em limpeza  
a seco,  
sem uso de água 

 



Todos os recursos minerais são importantes, a água 
com especial destaque. 



Distribuição de Água no Planeta 

Água Salgada 

97,5%  

Água Doce  

2.5% 

Lençóis freáticos 

0,514% 

Glaciares 

1,979% 

Rios e Lagos 

0,006% 

Umidade no ar 

0,001% 



TECNOLOGIA 
EFICIÊNCIA 
EFICÁCIA 

COMPOSIÇÃO: 

TENSOATIVOS, 
MINERAIS NOBRES, 

VEÍCULO E FRAGÂNCIA 

APLICAÇÃO: 

PINTURA, INOX, VIDROS, 
ACRÍLICOS, LCD, PLÁSTICOS, 

MADEIRA, , FIBRA, 
BORRACHAS, COURO, 

NAPA, PNEUS, METAIS, ETC 

AÇÃO: LIMPA, PROTEGE 
E DÁ BRILHO NUMA SÓ 

OPERAÇÃO 

DESENGRAXA E 
DESENGORDURA 

ATUAÇÃO: REVERTE A 
CARGA ELETROSTÁTICA 

DA SUJEIRA DE 
QUALQUER SUPERFÍCIE 

EFEITO: IMEDIATO 

LIMPA JATO 



ECO SUSTENTÁVEL 

ATÓXICO 

HIDROFÓBICO 

NÃO CORROSIVO 

100% BIODEGRADÁVEL 

NÃO RISCA A PINTURA 

NÃO ABRASIVO 

LIMPA JATO 



LIMPA JATO 



DESEMPENHO E RESULTADO 



Limpa diversos tipos de matérias: 
 vidros 
 acrílicos 
 borrachas  
 painéis  
 couro 
 plásticos  
 pvc 
 telas de LCD 
 pneus, 
 metais e cromados 
 tipos de pinturas 
 fibras 
 madeiras 
 etc 

 

Limpeza Consciente: 

• Não faz mal a saúde 

• Sem contaminantes 

• Não agride a natureza 

• Ecologicamente correto 

• Economiza água 

• Sem riscos de acidentes 

• Sem riscos de incêndio ou explosões 

• Não libera VOCs  

(compostos orgânicos voláteis) 

 

Qualidades:                                                                                                  

Inovador 

Versátil 

Eficiente 

Eficaz 

Rápido: age em segundos 

Econômico 

Simples de uso 

Conservante, hidratante dos materiais 

Econômico com o tempo e trabalho 

Não provoca manchas 

Pode ser aplicado no calor ou sol 

 

Sobre o LIMPA JATO 
 



Linha de Produtos 

Embalagens: 250 ml – 1,5 litro – 5 litro (em definição) 



Como usar: Aplicar o produto sobre a superfície a ser limpa unicamente e não no 
pano. Não usar água e não molhar o pano. Usar dois panos: o primeiro para limpar, o 
segundo para acabamento e brilho, sendo de preferência uma flanela de micro fibra 
(80% de poliéster e 20% de poliamida). Nada impede o uso de panos comuns.  Aplicar 
o spray ou aerossol na superfície sem escorrer, sem excessos, a uma distância de 
aproximadamente 40 cm. O produto rende muito. Apertar o spray em movimentos 
retos para que o jato se espalhe dando maior rendimento. Utilizar movimentos retos e 
paralelos na limpeza sem sobrepor sujeiras e circulares no acabamento com segundo 
pano. Em sujidade normal, utiliza-se em média de 8 ml por m2. Pode ser aplicado 
sobre o calor ou ao sol que não mancha.  
   AGITE ANTES DE USAR. 

 

Facilidade e Praticidade 

Resultado Imediato 



PVC – antes e depois 





OUTROS CASOS PRÁTICOS 





luciano@dnaorganico.com.br 

+55 (48) 99177-0303 

Obrigado! 


