


A Orbi Química é uma empresa com 100% de capital nacional que iniciou suas atividades em 2006, 
a princípio produzindo apenas o desengripante WHITE LUB SUPER, produto líder no segmento de 
desengripante em aerossol. 

Mantém sua filosofia de investimentos em equipamentos e tecnologias inovadoras, com intuito 
de oferecer ao mercado uma extensa linha de produtos de alta performance.

A Orbi Química possui duas instalações. A unidade de Leme possui 11 mil metros quadrados, sen-
do 7 mil metros de área construída e a unidade na Bahia possui 25 mil metros quadrados, sendo 
4.200 de área construída. Atualmente oferecemos soluções completas para a linha de manuten-
ção e conservação automotiva, industrial e construção civil, fabricando produtos químicos para 
diversas aplicações, todos seguindo rigorosos processos de produção e qualidade.

Possui um laboratório equipado com aparelhos modernos para formulação e análise de quali-
dade dos produtos, equipamentos automatizados, equipe formada por Engenheiros Químicos e 
Técnicos especializados em desenvolvimento e controle de qualidade.

Os produtos atendem aos padrões e exigências do INMETRO, são registrados e notificados na 
ANVISA e ANP.

Certificada com selo Apcer ISO 9001 e com o selo verde do Instituto Chico Mendes.

Apesar da existência das 3 divisões de negócios, a empresa se caracteriza pelo seu modelo de 
gestão unificado, compartilhando a mesma visão e missão, presentes desde a sua fundação. 
Desta forma, a Orbi Química cresce criando valores para todos os públicos com os quais se rela-
ciona, sejam eles colaboradores, clientes ou fornecedores.

“Produzir e comercializar produtos de alta performance superando as expectativas dos nossos 
clientes e parceiros, com qualidade diferenciada, através de constantes inovações tecnológicas e 
qualificação pessoal, atuando com responsabilidade social e ambiental, gerando valor para nos-
sos clientes, parceiros, colaboradores, acionistas e para toda a sociedade.”

“Reconhecimento como uma empresa de excelência no mercado brasileiro, por industrializar e 
comercializar produtos de alta qualidade, nos segmentos de manutenção automotiva, industrial 
e construção civil, com o compromisso de aperfeiçoamento contínuo de seus produtos, com o 
desenvolvimento sustentável e rentabilidade nos seus negócios.”

- Respeito aos clientes e colaboradores;
- Responsabilidade social e ambiental;
- Segurança e integridade.

MISSÃO

VISÃO

VALORES



SILICONES, SELANTES,
COLAS & ADESIVOS
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SILICONES, SELANTES, COLAS & ADESIVOS
Produtos Químicos de Alta Performance

ORBIVED ADESIVO
DE SILICONE

Adesivo de silicone multiuso flexível de cura 
acética, que vulcaniza à temperatura ambiente. 
Utilizado para selar, calafetar, adesivar, colar, 
fixar e unir materiais como vidro, metal, madei-
ra, alumínio, policarbonato e outros. Forma uma 
película em aproximadamente 10 minutos e cura 
total em 24 horas. Veda passagem de cabos elé-
tricos.

ATENÇÃO: Não é indicado como selante para 
motores. Para este uso, consulte nossos códigos 
2, 336, 337 e 6413.

Acético: Para superfícies lisas. Neutro: Para superfícies lisas e porosas.
Produto à base de polímero de silicone que vul-
caniza à temperatura ambiente. Recomendado 
para vedar todos os tipos de superfícies lisas, 
porosas e a maioria dos substratos utilizados na 
construção civil. Indicado para vedação em es-
quadrias de alumínio, PVC, madeira e ferro, ins-
talações em câmaras frigoríficas, instalações de 
ar condicionado ou ventilação forçada.

Validade: 12 meses Validade: 12 meses

Código
6400 
6525
6526
6527

Código
6402
6404
6408
6411

Cor
Incolor
Branco
Cinza
Preto

Cor
Incolor
Branco
Cinza
Preto

Embalagem
280ml/250g
280ml/250g
280ml/250g
280ml/250g

Embalagem
280ml/250g
280ml/250g
280ml/250g
280ml/250g

Caixa
12 unidades
12 unidades
12 unidades
12 unidades

Caixa
12 unidades
12 unidades
12 unidades
12 unidades
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SILICONES, SELANTES, COLAS & ADESIVOS
Produtos Químicos de Alta Performance

Adesivo epóxi com cura inicial em 10 minutos e to-
tal de 24 horas. Ideal para pequenos reparos, uso 
doméstico, indústria e artesanato, como colagem 
de superfícies lisas, porosas ou irregulares, como 
madeira, azulejo, pedra, metal, fibra natural, bor-
racha vulcanizada entre outros materiais que exi-
gem mais tempo de contato entre as partes para 
garantia das característiacs mecânicas. Ótimo 
custo-benefício e embalagem prática.

Selante elástico de alto desempenho, pronto 
para uso, monocomponente à base de poliure-
tano.

Indicado para colagem de para-brisas, vidros, 
traseiras e laterais de veículos leves e pesados.

Adesivo selante, monocomponente à base de poliuretano. 
Após a cura, preenche, veda e isola de maneira durável, 
mantendo suas propriedades físicas inalteradas, mesmo 
exposta ao tempo e a agentes climáticos, De fácil aplica-
ção, pode ser cortada, lixada, polida e furada.
Pode ser aplicada em uma grande variedade de materiais, 
como madeira, alvenaria, metais e plásticos. Além disso, o 
produto expande até 3 vezes o seu volume inicial e rende 
até 30 litros.
ATENÇÃO: Não adere materiais à base de polipropileno e 
PTFE (resina antiaderente).

ORBI FOAM -
ESPUMA EXPANSIVA
Aplicação manual e excelente aderência

ORBI-POX - ADESIVO
EPÓXI
Componente A+B - Pequenos reparos

ORBIGLASS - COLA
PARA-BRISA
Selante à base de poliuretano -55 Shore A

Código
4039

Cor
Preto

Embalagem
310ml/380g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Código
6276

Cor
Bege

Embalagem
500ml/340g

Caixa
12 unidades

Validade: 18 meses

Código
241

Cor
Incolor

Embalagem
40g (2x20g)

Caixa
12 unidades

Validade: 24 meses

Adesivo de contato ideal para reparos e monta-
gem de autofalante, colagem de tapeçaria em 
automóveis, guarnições de borrachas, carpetes, 
revestimentos de capô, pisos de vinil ou borra-
cha, amianto, carpetes, laminados decorativos, 
couro, tecidos, fibras de lã de vidro e artesanato.
Possui formulação especial que permite excelen-
te acabamento e ótima durabilidade.

ORBICOLA
COLA UNIVERSAL
Reparos e montagens

Código
2880
2878

Cor
Âmbar
Preto

Embalagem
75g
75g

Caixa
36 unidades
36 unidades

Validade: 12 meses

Semi secativa, vedante à base de borracha sintética, 
para vedação de roscas em tubos, flanges e conexões 
de metal e PVC rígido. Utiliza-se em rede hidráulica com 
temperatura não superior a 90 graus. Pode ser utiliza-
da em instalações prediais ou residenciais com pressão 
não superior a 8 bar e/ou 100 psi. Pode ser utilizado em 
instalações industriais como linha de ar comprimido, 
oxigênio e outros gases inertes e não inflamáveis. Re-
comendamos sempre a verificação quanto a possíveis 
vazamentos antes do acabamento final da obra e/ou 
liberação de linhas para uso industrial.

Código
1453

Cor
Branca

Embalagem
100g - Cartucho

Caixa
12 unidades

ORBI PLUS 1304 - VEDANTE
SEMI SECATIVO
Para roscas e flanges em geral

Validade: 12 meses

Código
240

Cor
Incolor

Embalagem
5g - Blister

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Cola instantânea, com média viscosidade, ide-
al para colagem de pequenas peças e partes de 
materiais porosos ou lisos, tais como metal, bor-
racha, cerâmica, vidro, plástico; mas não adere 
plástico polietileno, polipropileno, silicone e re-
sina fluorada.

- Cola em segundos com apenas uma gota;
- Frasco com bico dosador, reduz o desperdício.

ORBIBOND+
COLA INSTANTÂNEA
Cola em segundos
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Código
5542
5543

Cor
Incolor
Incolor

Embalagem
50g - Blister

50g

Caixa
12 unidades
24 unidades

Validade: 12 meses

Adesivo de silicone multiuso flexível de cura acéti-
ca que vulcaniza à temperatura ambiente. Utiliza-
do para selar, calafetar, adesivar, colar, fixar e unir 
materiais metálicos, cerâmicos e vidros comuns.
ATENÇÃO: Não indicado como selante para moto-
res. Para este uso, consulte nossos códigos 2, 336, 
337 e 6413. Forma película em aproximadamente 
10 minutos e cura total em 24 horas.

ORBIVED - ADESIVO DE
SILICONE
Multiuso flexível

Formulado com a mais alta tecnologia industrial do mercado. Indicado para substituição das juntas 
convencionais, exceto juntas espaçadoras. Substitui juntas como cortiças, borrachas, silicones con-
vencionais, feltros, etc.
Indicado especialmente para vedar peças em geral como cárter de óleo, cárter de transmissão, coletor 
de admissão, caixa de termostato, conexões de mangueiras, caixa de câmbio, tampa do diferencial, 
tampa dianteira do motor, bomba d’água e flanges do carburador.
Resiste a óleo, graxa, glicóis, fluidos de transmissão automática e a temperaturas de -30°C até 240°C, 
com picos de 320°C intermitente. Possui odor suave sem a presença de vapores acéticos.

Código
2

336
337

Cor
Vermelho

Cinza
Preto

Embalagem
50g - Blister
50g - Blister
50g - Blister

Caixa
12 unidades
12 unidades
12 unidades

Código
1764
1765
1766

Cor
Vermelho

Cinza
Preto

Embalagem
50g - Blister
50g - Blister
50g - Blister

Caixa
12 unidades
12 unidades
12 unidades

Validade: 12 mesesValidade: 12 meses

ORBI SELANTE NEUTRO - ALTA TEMPERATURA
Forma uma película protetora

Código
6413
2560

Cor
Vermelho
Vermelho

Embalagem
280ml/250g
50g - Blister

Caixa
12 unidades
12 unidades

Validade: 12 meses

Adesivo vedante à base de borracha de silicone 
de cura acética.
Resistente a temperaturas contínuas de -30°C a 
260°C e temperatura intermitente de até 315°C.
Indicado para vedar, selar sistema de aqueci-
mento e exaustão, guarnições de fornos, dutos, 
caldeiras, vedação em telhas ou substituir juntas 
de vedação de motores, bomba d’água, bomba de 
óleo, caixa de câmbio, etc.

ORBIVED - SELANTE
ACÉTICO
Resiste à altas temperaturas
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SILICONES, SELANTES, COLAS & ADESIVOS
Produtos Químicos de Alta Performance

É um adesivo selante monocomponente de alto 
desempenho à base de poliuretano, especial-
mente desenvolvido para vedação de calhas, 
rufos e pingadeiras, preenchimento e colagem 
com elasticidade. Excelente adesão em diversos 
substratos utilizados na construção, tais como: 
concreto, pedra, alumínio, chapas e esquadrias 
metálicas. Não escorre quando aplicado na verti-
cal. Alta resistência a intempéries. Aceita aplica-
ção de pintura após cura.

Selante elástico, monocomponente à base de 
poliuretano de alto desempenho, pronto para 
uso, que cura com a umidade do ar. Indicado para 
vedação, preenchimento, colagem com elastici-
dade e acabamento.

Produto pintável, flexível, excelente qualidade, 
durabilidade e adesão.

ORBI PU CALHAS
Cola e veda calhas e chapas metálicas

ORBIFLEX PU CONSTRUÇÃO - 
SELANTE À BASE DE POLIURETANO
40 shore A - Selante elástico de excelente dura-
bilidade e adesão

Código
10384

Cor
Cinza

Embalagem
320g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Código
2744

Cor
Branco

Embalagem
380g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Recomendado para fixar e vedar espelhos, vidros 
laminados, temperados, refletivos e comuns; 
metais sensíveis, todos os tipos de superfícies 
lisas e porosas. Possui ótima capacidade de 
absorção de movimentos e vibrações. Pode ser 
aplicado até mesmo em paredes com pequenas 
irregularidades.

Produto isento de solvente, não agride o meio 
ambiente, inodoro e não mancha.

ORBI ESPELHOS
Fixa espelhos e vidros especiais

Código
2451
2463

Cor
Branco
Cinza

Embalagem
230ml/380g
230ml/380g

Caixa
12 unidades
12 unidades

Validade: 12 meses

Adesivo à base de borracha nitrílica e plás-
ticos vinílicos. Possui excelente adesão 
em diversos substratos, tais como: corti-
ça, borracha, papel betuminoso, aço e alu-
mínio. Possui excelente resistência a óle-
os e naftas de petróleo. PRONTO PARA USO. 

Resistente às temperaturas na faixa -20ºC a 
120ºC.

ORBI COLA JUNTAS
Adesivo para juntas de motores

Código
1533
5911

Cor
Âmbar
Âmbar

Embalagem
75g - Bisnaga
75g - Bisnaga

Caixa
36 colmeias*
36 colmeias

Validade: 12 meses * Acompanha Cartela Expositora * Acompanha Cartela Expositora

Código
1534
5910

Cor
Cinza
Cinza

Embalagem
100g - Bisnaga
100g - Bisnaga

Caixa
36 colmeias*
12 colmeias

Validade: 12 meses

Veda junções, flanges e juntas de escapamentos 
e pequenos reparos em fornos e estufas. Elimi-
na ruídos e vazamentos da tubulação do escape. 
Resiste à vibrações e altas temperaturas.

ORBI VEDA ESCAPE
Vedante para escapamento

Selante elástico, monocomponente à base de 
poliuretano de alto desempenho, pronto para 
uso, que cura com a umidade do ar. Indicado para 
vedação, preenchimento, colagem com elastici-
dade e acabamento. Produto pintável, flexível, 
excelente qualidade, durabilidade e adesão.

ORBIFLEX PU AUTOMOTIVO - 
SELANTE À BASE DE POLIURETANO
40 shore A - Selante elástico de excelente dura-
bilidade e adesão

Código
10070

Cor
Cinza

Embalagem
230ml/380g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses
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MANUTENÇÃO GERAL
Produtos Químicos de Alta Performance

WHITE LUB SUPER

WHITE LUB SUPER possui uma formulação ex-
clusiva que o torna um desengripante e antifer-
rugem de propriedade protetiva. Com excelente
performance, age onde há necessidade de pro-
teção contra efeito da oxidação em materiais, 
equipamentos e superfícies metálicas. Solta 
com muita facilidade porcas e parafusos enfer-
rujados, protege todas as partes metálicas ex-
postas à umidade do ar e à corrosão.

DESEMPENHO INCOMPARÁVEL.
PRODUTO LÍDER DE MERCADO EM SEU SEGMENTO.
DE FÁCIL APLICAÇÃO.

Desengripante e Protetivo Óleo Multiuso
Composto de óleo mineral e aditivo antioxidante, 
com baixíssima viscosidade, desenvolvido para 
lubrificar e evitar o desgaste precoce das partes 
metálicas de máquinas de costura, eletrodo-
mésticos, bicicletas, engrenagens, dobradiças, 
entre outros.

Validade: Indetermindada

Código
3500

Cor
Amarelado

Embalagem
100ml

Validade: 18 meses

Código
146

6120

Cor
Âmbar
Âmbar

Embalagem
300ml/209g

65ml/40g

Caixa
12 unidades
48 unidades

Caixa
12 unidades
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MANUTENÇÃO GERAL
Produtos Químicos de Alta Performance

Tinta spray White Color uso geral foi desenvolvida para aplicação em pinturas artísticas, decoração, 
grafite, reparos e uso profissional.

- Possui boa aderência aos diversos materiais;
- Boa resistência a intempéries;
- Secagem rápida e ótimo acabamento.

Código
6692
6690
6693
7628
6694

Cor
Preto

Preto Fosco
Branco

Branco Fosco
Vermelho

Embalagem
340ml/220g
340ml/220g
340ml/220g
340ml/220g
340ml/220g

Caixa
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades

WHITE COLOR - TINTA SPRAY
Uso geral, proporciona ótimo acabamento

Código
8666
8664
8665

Cor
Prata

Dourado
Bronze

Embalagem
340ml/220g
340ml/220g
340ml/220g

Caixa
06 unidades
06 unidades
06 unidades

Validade: 36 meses

Código
9871
9870

Cor
Alumínio

Preto Fosco

Embalagem
340ml/220g
340ml/220g

Caixa
06 unidades
06 unidades

Validade: 36 meses

Ideal para pintura de partes internas e externas, em
superfícies metálicas ou objetos que atinjam tem-
peratura de no máximo 600°C.

Indicada para uso em escapamentos de carros, mo-
tocicletas, chaminés, lareiras, caldeiras, tubulações 
e parte externa de churrasqueiras e fogões.

TINTAS ALTA
TEMPERATURA
Resiste até 600º C

A tinta spray metálica é indicada para aplicação 
em pinturas artísticas, objetos artesanais, deco-
rações, gesso, cerâmica, madeira, ferro, metais, 
papéis, proporcionando um acabamento metali-
zado.

TINTAS METÁLICAS
Acabamento metalizado

Código
6695
6696
6697
6698

Cor
Alumínio
Amarelo

Verde
Azul

Embalagem
340ml/220g
340ml/220g
340ml/220g
340ml/220g

Caixa
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades

Validade: 36 meses
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Código
4802

Cor
Chumbo

Embalagem
300ml/175g

Caixa
12 unidades

Validade: 36 meses

Desenvolvido com grafite de baixa granulação e 
proporciona uma lubrificação seca de alta perfor-
mance. Forma uma fina película seca, facilitando 
o deslizamento entre as partes.

Utilizado em roscas expostas, fechaduras, cade-
ados, canaletas de vidros, correntes, máquinas e 
mecanismos móveis em geral que necessitam de 
uma lubrificação seca.

ORBI GRAF - GRAFITE SPRAY
Lubrificante seco

Código
245
6114
5919

Cor
Carro Novo
Carro Novo

Classic

Embalagem
300ml/209g

65ml/40g
300ml/209g

Caixa
12 unidades
48 unidades
12 unidades

Validade: 24 meses

Desenvolvido com formulação especial que pro-
longa a vida útil do plástico, vinil, couro, borracha 
e ferramentas em geral.

Formulado à base de silicone, disperso em sol-
vente, que após a evaporação, mantém uma pe-
lícula protetora sobre a superfície.

ORBISIL - SILICONE SPRAY
Lubrificante de alta performance

Adesivo torque médio, tixotrópico, média viscosi-
dade. Indicado para fixação de rolamentos, buchas, 
chavetas, pinos, hélices e eixos de rotores (bombas) 
com folga de até 0,15mm evitando as montagens 
por prensagem e uso de temperaturas (dilatação /
contração térmica).

ORBIFIX 5 - TRAVA ROLAMENTO
Trava rolamentos e buchas

Código
4

Cor
Vermelho

Embalagem
10g - Blister

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Código
1870

Cor
Verde

Embalagem
10g - Blister

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Adesivo torque alto, tixotrópico, média viscosi-
dade. Indicado para travamento de porcas, pa-
rafusos e prisioneiros tratados ou não (zincados, 
cadmiados, etc), preenche as folgas existentes 
até 0,20mm entre as peças. Possui forte poder de
travamento, evitando o desatarrachamento aci-
dental.

ORBIFIX 4 - TRAVA PARAFUSO
Trava roscas
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MANUTENÇÃO GERAL
Produtos Químicos de Alta Performance

Desenvolvido para atuar diretamente nas costas 
da pastilha de freios, eliminando chiados origina-
dos pelo atrito entre o pistão e a parte metálica 
da pastilha (costas).
O produto forma uma película protetora amorte-
cendo a vibração.

- Resiste a água e altas temperaturas.

Desenvolvido através da mistura de solventes 
alifáticos, aromáticos e cetônicos, sua aplicação 
deve ser feita onde se deseja a remoção de re-
síduos graxosos que se depositam ao longo do 
tempo e material carbonizado em geral.

- Limpa carburadores e corpo de borboletas 
(TBI).

Lubrificante de alta resistência a temperaturas, 
com grande poder de aderência, resistente a 
água, inclusive salgada. Reduz o atrito entre as 
partes eliminando ruídos. Tem boa penetração e 
não danifica plásticos e borrachas. Atua na lubri-
ficação de peças metálicas, móveis ou não. Devi-
do a facilidade de penetração, pode ser utilizada 
em rolamentos blindados, dobradiças em geral, 
correntes, trilhos, cabos, engrenagens e na lubri-
ficação de máquinas e equipamentos.

ORBI LUBRI - GRAXA
LÍQUIDA
Alta aderência

ORBI ANTI CHIOS
Elimina chiados de freios

ORBICAR 2000 -
DESCARBONIZANTE SPRAY
Remove resíduos graxosos

Graxa para múltiplas aplicações, com aditivação 
especial que confere excelente lubrificação em 
equipamentos, partes e peças em geral. Possui 
excelente resistência à água, boa proteção con-
tra a corrosão, elevada resistência à oxidação e 
grande estabilidade mecânica. Excelente prote-
ção na presença de água, inclusive água salgada.

- Resistente a temperaturas de -30ºC
até 150ºC.

ORBIGRAX - GRAXA
BRANCA
Graxa de cavidade de alta performance

Código
1539

Cor
Branca

Embalagem
300ml/209g

Caixa
12 unidades

Validade: 24 meses

Código
7

Cor
Incolor

Embalagem
300ml/209g

Caixa
12 unidades

Validade: 24 meses

Código
1624

Cor
Verde

Embalagem
500ml

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Código
08

Cor
Âmbar

Embalagem
300ml/209g

Caixa
12 unidades

Validade: 24 meses

Código
6112

Cor
Incolor

Embalagem
65ml/40g

Caixa
48 unidades

Validade: 24 meses

Código
5930

Cor
Vermelho

Embalagem
200ml/140g

Caixa
12 unidades

Validade: 24 meses

Desenvolvido para limpeza de contatos elétricos 
e eletrônicos através de mistura com solventes 
alifáticos. Apresenta excelente umectação dos 
componentes para total remoção de sujidades e 
secagem rápida. Como vantagens, não provoca 
oxidação e possui alta rigidez dielétrica, oferecen-
do maior segurança e proteção ao usuário. Ideal 
também para limpeza de relês, controles remotos, 
computadores, máquinas de escritórios, etc. Não 
ataca a maioria dos plásticos, borrachas, metais e 
tintas.

ORBI LIMPA CONTATOS
Limpa contatos elétricos e eletrônicos

Ideal para ser utilizado sempre antes de proceder 
a troca de óleo do motor.
Formulado com uma mistura sinérgica de sol-
ventes que potencializam ainda mais o poder de 
solvência, remove com facilidade gomas, verni-
zes e borras das partes internas do motor. Evita 
a contaminação do óleo novo e desobstrui todo 
sistema de lubrificação do motor.
Produto de uso profissional.

ORBI FLUSHING
Limpa cárter e motor
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Código
5315

Cor
Incolor

Embalagem
300ml/160g

Caixa
12 unidades

Validade: 36 meses

Código
5639

Cor
Azul

Embalagem
300ml/200g

Caixa
12 unidades

Validade: 18 meses

Desenvolvida para lubrificação de equipamentos 
em geral, proteção contra oxidação, inclusive em 
ambientes agressivos como a maresia. Utilizado na 
montagem de vidros automotivos, cabos, trilhos e 
portas, bicicletas, motocicletas, barcos, ferramentas, 
eletrodomésticos, utensílios de pesca, máquinas e 
equipamentos em geral. Facilita a fixação com a bor-
racha. Protege componentes elétricos contra a for-
mação de zinabre. Não ataca a borracha e mantém 
uma ótima aparência no local da aplicação.

ORBI VASELINA SPRAY
Lubrificante spray

Desenvolvido para proteção contra corrosão e 
oxidação em moldes e peças utilizadas na indús-
tria de injeção de plásticos e de borrachas, au-
mentando a vida útil das peças. Quando o molde 
estocado retorna ao uso, o filme protetor não ne-
cessita ser removido, pois a película evapora nas 
primeiras injeções.

ORBI PROTETIVO
PARA MOLDES
Anticorrosivo para moldes e cavidades

Desenvolvido especialmente para uso em indústria 
plástica, o produto deixa uma fina película, total-
mente pintável e 100% ISENTA de silicone.

Excelente compatibilidade com peças que neces-
sitam passar por processos de pintura, colagem e 
cromação. Alto rendimento e facilidade de aplica-
ção.

ORBI DESMOL - DESMOLDANTE 
SEM SILICONE
Desmolda plásticos, borrachas e metais

Código
5640

Cor
Incolor

Embalagem
180g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Código
5641

Cor
Incolor

Embalagem
180g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Recomendado para desmoldagem de peças e 
partes em processos de sopro, injeção e fundição 
de termoplásticos, termofixos, borrachas, resi-
nados e outros. Não recomendado para peças 
que irão passar por processos de pintura, cola-
gem, solda ou cromação. Deixa uma fina película, 
totalmente imperceptível, desplacando as peças
com mais facilidade e rapidez.

ORBI DESMOL - DESMOLDANTE 
COM SILICONE
Desmolda plásticos, borrachas e metais

Maior rendimento - Mais peças por aplicação

MANUTENÇÃO GERAL
Produtos Químicos de Alta Performance
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ADITIVAÇÃO
Produtos Químicos de Alta Performance

ORBI PROTETIVO PARA 
RADIADORES
Anticorrosivo e antifervura

Produto baseado em tecnologia híbrida inovadora, protege todo sistema de arrefe-
cimento do motor contra corrosão.

Eleva o ponto de fervura, aumenta a vida útil do equipamento, mantendo o bom 
desempenho de refrigeração mesmo em condições severas de uso. Diluição 50% 
água desmineralizada e 50% aditivo.

Código
5530
6081
6082
6083

Cor
Rosa
Verde

Amarelo
Azul

Validade: 24 meses

Embalagem
1 litro
1 litro
1 litro
1 litro

Caixa
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades
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ADITIVAÇÃO
Produtos Químicos de Alta Performance

Produto com inibidores orgânicos e inorgânicos 
de corrosão. Ambientalmente correto. Este fluido 
é livre de nitritos, fosfatos, aminas e silicatos. Su-
perior proteção contra corrosão, inibe a forma-
ção de espuma, baixa o ponto de congelamento 
e eleva o ponto de fervura da água. Diluição 50% 
água desmineralizada e 50% aditivo.

Recomendada para uso em baterias e radiadores 
automotivos de veículos leves e pesados, motos, 
linha agrícola e linha náutica.

Condutividade elétrica, max. 10 microsiemens. 
pH 7,1 à 7,4.

Isenta de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.

Código
393

1802

Cor/Tipo
Azul (inorgânico)

Rosa (orgânico)

Embalagem
1 Litro
1 Litro

Caixa
06 unidades
06 unidades

Validade: 24 meses

Produto concentrado, especialmente desenvol-
vido para a limpeza e descarbonização do siste-
ma de injeção de motores via tanque.

Limpa desde o tanque até a câmara de combus-
tão, protegendo e lubrificando o sistema, em es-
pecial a bomba injetora, bicos, cabeça de pistão, 
entre outros.

Código
1659
1663

Fragrância
Laranja - LBG

Vermelho - LBD

Embalagem
500ml
500ml

Caixa
12 unidades
12 unidades

ORBI LIMPA BICO INJETOR
Limpa e descarboniza o sistema de injeção

Produtos para diesel têm capacidade de 
tratar até 200 litros.

ORBIRAD - FLUIDO
CONCENTRADO PARA RADIADOR
Protege o sistema de arrefecimento

ÁGUA
BI-DESMINERALIZADA
Para baterias e radiadores

Validade: 36 meses

Trata-se de um aditivo que limpa o sistema de 
arrefecimento, eliminando a ferrugem, resíduos 
de óleo, lodo e oxidação.

ORBI LIMPA RADIADOR
Elimina ferrugem e oxidação

Código
246

Cor
Azul

Embalagem
200ml

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Código
4853

Cor
Branca

Embalagem
200ml

Caixa
12 unidades

Validade: 24 meses

Código
9342

Cor
Incolor

Embalagem
1 Litro

Caixa
06 unidades

Validade: 36 meses

Possui um pacote de ativos potenciadores para 
melhorar o desempenho do veículo. Uma vez adi-
cionado ao combustível passa a atuar de forma 
rápida e eficaz, aumenta a potência do motor, 
diminui o consumo, elimina e evita a formação de
borras e incrustações provenientes da queima do 
combustível e mantém limpo e lubrificado todo o 
sistema de alimentação.

ORBI ADITIVO COMBUSTÍVEL
Melhora o rendimento do motor

Código
1622
1623
1797

Cor
Vermelho - AG

Azul - AD
Amarelo - FLEX

Embalagem
200ml
200ml
200ml

Caixa
12 unidades
12 unidades
12 unidades

Validade: 36 meses

Veda e elimina a maioria dos vazamentos em 
radiadores e partes do sistema de refrigeração. 
Mistura-se com qualquer tipo de refrigerante.

ORBI SELANTE PARA
RADIADOR
Veda e elimina os vazamentos
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CAR CARE
Produtos de Alta Performance

ORBI AIR
LIMPA AR CONDICIONADO
Limpa dutos e filtros

Desenvolvido para a limpeza de dutos e filtros, evitando a contaminação. Fabricado 
com válvula especial que trava após o acionamento e libera automaticamente o pro-
duto, efetuando a limpeza do ar condicionado.

• Deixa um aroma agradável por mais tempo
• Libera o veículo em pouco tempo
• Dispensa o uso de equipamentos
• Fácil aplicação
• Válvula de aplicação tipo granada

Código
5976
5977
5978
5979

Fragrância
Floral

Carro Novo
Lavanda
Classic

Validade: 24 meses

Embalagem
200ml/140g
200ml/140g
200ml/140g
200ml/140g

Caixa
12 unidades
12 unidades
12 unidades
12 unidades
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O Gel Desengraxante ORBI é recomendado para 
remover diversos tipos de sujidades como graxa, 
óleo, fuligem entre outras sujeiras. Pode ser utili-
zado para limpeza das mãos, assim como outros 
tipos de superfícies como rodas, peças, aço inox, 
vidros, vinílicos, etc. Deixa um cheiro agradável 
nas mãos e no ambiente.  Livre de abrasivos mi-
nerais e sintéticos como areia.

Código
1924
5316

Fragrância
Branco
Branco

Embalagem
500g
2,8kg

Caixa
12 unidades
01 unidade

GEL DESENGRAXANTE
Desengraxante e hidratante

Validade: 24 meses

Remove tinta oxidada, manchas e auxilia na re-
moção de sujidades (piche, insetos). Após sua 
aplicação, deixa uma camada de proteção contra 
as intempéries.

Recomendada para todos os tipos de pinturas 
e vernizes, como também para motos, lanchas, 
geladeiras e móveis metálicos em geral. Possui 
carnaúba e antiaderente (PTFE).

Código
8910
9680

Fragrância
Laranja Claro
Laranja Claro

Embalagem
200g
3,6kg

Caixa
12 unidades
01 unidade

ORBIMAX - CERA
LIMPADORA E POLIDORA
Protege contra intempéries

Validade: 12 meses

Remove óleo, gordura, insetos e fuligem do pa-
ra-brisa, restaurando o brilho e a transparência. 

Facilita o deslizamento das palhetas do limpador 
de para-brisa.

Também pode ser utilizado para limpeza de fa-
róis e lanternas dos veículos.

Código
1577

Cor
Verde

Embalagem
100ml

Caixa
24 unidades

ORBICLEAN - LIMPA
PARA-BRISA
Detergente limpa vidros

Validade: 12 meses

Código
1575

Cor
Incolor

Embalagem
100ml

Caixa
24 unidades

Validade: 12 meses

Desenvolvido para proteção e conservação de 
painéis, laterais de portas, frisos laterais, partes 
cromadas, consoles, pneus, borrachas e para-
-choques.

Contém silicone puro em sua formulação e suave 
fragrância.

Código
3317
5519

Cor/Fragrância
Incolor/Carro Novo

Incolor/Classic

Embalagem
100ml
100ml

Caixa
24 unidades
24 unidades

ORBI SIL
SILICONE LÍQUIDO
Protege, renova e recupera o brilho

Validade: 24 meses

Formulado para uso exclusivamente externo. 
Quando aplicado no para-brisa facilita o escoa-
mento de água da chuva, melhora a visibilidade 
do motorista, protege e dificulta a aderência de 
impurezas e insetos no vidro.

- Aumenta a segurança em condições de chuva.

ORBI WATER OFF - 
CRISTALIZADOR DE VIDROS
Cria película protetora

Código
1848

Cor
Roxo

Embalagem
500g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Deixa uma camada protetora na superfície por 
mais tempo que os outros produtos, dando bri-
lho e realçando rodas, para-choques, laterais de 
portas, retrovisores, tapetes, borrachas e plásti-
cos em geral.

ORBI PNEU PRETINHO
Conserva e dá brilho aos pneus
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Detergente neutro concentrado com grande po-
der de limpeza e fragrância agradável, deixa o 
veículo limpo e preparado para receber o ence-
ramento.

Código
1824

Cor
Amarelo

Embalagem
500ml

Caixa
12 unidades

ORBI LAVA AUTO
Shampoo concentrado

Validade: 24 meses

CAR CARE
Produtos de Alta Performance

Gel aromático produzido com fragrâncias agra-
dáveis de alta performance, com aspecto rígido 
e cores marcantes. Libera gradualmente o perfu-
me no ambiente.

Código
1851
1852
1853
9694
9695
9696

Fragrância
Tutti Frutti
Carro Novo

Lavanda
Chocolate

Uva
Lima Limão

Embalagem
55g
55g
55g
55g
55g
55g

Caixa
24 unidades
24 unidades
24 unidades
24 unidades
24 unidades
24 unidades

Validade: 12 meses

Detergente neutro concentrado com grande po-
der de limpeza e fragrância agradável. Limpa e 
mantém o brilho de encerado por mais tempo, 
deixa uma camada protetora que aumenta a re-
sistência contra as intempéries.

Código
8903

Cor
Azul

Embalagem
500ml

Caixa
12 unidades

Validade: 24 meses

Código
9058

Cor
Branco

Embalagem
200ml

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Código
8905

Cor
Amarelo

Embalagem
200ml

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Cera automotiva que possui carnaúba e antiade-
rente em sua composição. Remove manchas e 
auxilia na remoção de sujeiras. Deixa uma cama-
da de proteção contra intempéries.

Recomendada para todos os tipos de pinturas e 
vernizes, como também para geladeiras, motoci-
cletas, lanchas e móveis.

ORBI-MAX CERA LÍQUIDA
Limpa e dá polimento

ORBI GEL - ODORIZADOR DE 
VEÍCULOS
Deixa um aroma agradável

ORBI LAVA AUTO
COM CERA
Limpa e dá brilho

Limpa, perfuma e hidrata devolvendo a aparên-
cia e a flexibilidade ao couro, deixando protegido 
contra raios solares UV e ação do tempo. Conser-
va e protege contra o ressecamento deixando a 
superfície com toque acetinado.

Seca rapidamente.

Código
9060

Cor
Branco

Embalagem
200ml

Caixa
12 unidades

ORBI LIMPA E
HIDRATA COURO
Hidrata e protege

Validade: 12 meses

Tratamento que limpa e perfuma a superfície 
aplicada, deixa brilho, proteção UV, conserva, 
protege plástico e borrachas contra o resseca-
mento.

Secagem rápida e fácil aplicação.

ORBI SILICONE GEL
Limpa e perfuma
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CAR CARE
Produtos de Alta Performance

Limpador a seco neutro concentrado com grande 
poder de limpeza e fragrância agradável, deixa o 
veículo totalmente limpo e a pintura brilhando, 
sem uso de água.

Limpa, protege e realça o brilho.

Aplicação rápida e prática.

Código
8915

Cor
Incolor

Embalagem
500ml

Caixa
12 unidades

ORBI LAVA SECO
Limpa sem uso de água

Validade: 24 meses

Código
9123

Cor
Âmbar

Embalagem
300ml/209g

Caixa
12 unidades

Validade: 36 meses

Limpador multiuso, que remove sujidades co-
muns. Recomendado para limpeza de estofa-
mentos de tecidos ou vinil, carpetes, superfícies 
esmaltadas, lisas e polidas, pisos e cromados.

Ideal para limpar partes externas de eletrodo-
mésticos, metais pintados, azulejos, louças sa-
nitárias, porcelanas e paredes pintadas. Limpa e 
não agride.

ESPUMA LIMPADORA
Limpeza profunda

Código
7450

Embalagem
180g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Código
7449

Embalagem
120g

Caixa
12 unidades

Validade: 12 meses

Desenvolvidos para auxiliar na manutenção preventiva do veículo. Uma combinação ideal de produtos 
de alta performance exclusiva para uma revisão completa. Em embalagens reduzidas, evita o desper-
dício e tem ótimo custo-benefício. Mais informações na página 15.

Conjunto Revisão 4
Contém White Lub 65ml, Orbi Lubri 65ml, Orbi Sil 
65ml e Orbi Clean 100ml.

Conjunto Revisão 3
Contém White Lub 65ml, Orbi Lubri 65ml e Orbi 
Sil 65ml.

CONJUNTOS REVISÃO
Manutenção e revisão



Visite nosso site:
www.orbiquimica.com.br



ORBI QUÍMICA LTDA.
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