
EXTRATORA E HIGIENIZADORA

SPOT CLEANER



Sofás

Estofados

Colchões

Carros

Tapetes

IDEAL PARA 
LIMPEZAS EM

LIMPEZA 
PROFUNDA E 
INSTANTÂNEA
Limpe sujeiras 
inesperadas e as 
acumuladas no 
dia a dia.



POTÊNCIA E 
EFICIÊNCIA

1400 W
de potência

Borrifa, Esfrega e Extrai

Solução 3 em 1

MAIS PODER
DE SUCÇÃO



Dilua a solução de limpeza desejada no 
recipiente destinado para água limpa, borrife 
sobre a sujeira a ser eliminada, em seguida 
esfregue para melhor liberação da sujeira e, com 
o bico extrator, realize a sucção da área. Em 
instantes a superfície estará limpa como nova.

RESULTADO COMPLETO 
DE LIMPEZA

Modo de usar:

Extrai até as camadas mais 
incrustadas de sujeira.



Para ter um ambiente mais saudável para 
todos e sua casa protegida contra a presença 
de ácaros, bactérias e mofos, utilize a mistura 
de limpeza mais indicada, borrife sobre a 
superfície, esfregue e extraia.

Sua família mais protegida



Equipado com mangueira de 1 metro, 
cabo elétrico de 3 metros e conexões 

de fácil encaixe, a WAP SPOT 
CLEANER permite uma limpeza 

mais eficiente.

Alcance mais áreas sem 
trocar de tomada

LEVE PARA 
QUALQUER LUGAR

A WAP SPOT CLEANER possui design 
leve e compacto, pode ser transportado 
para qualquer ambiente, subir e descer 
escadas e ainda ser armazenado 
ocupando o mínimo de espaço.



Bico extrator 
multifuncional

COMPONENTES EXCLUSIVOS

Recipiente individual 
para água limpa e 

produto de limpeza

Escova para 
esfregação

Tanque para água 
suja que pode ser 

enxaguado e 
esvaziado facilmente

Fácil de Limpar
Todas as peças são facilmente destacáveis e laváveis.

Mangueira e 
componentes 
resistentes a 

produtos químicos.



A WAP SPOT CLEANER pode ser 
utilizada para remover sujeiras como urina, 
pegadas e a gordura acumulada na 
caminha e estofados do animal de 
estimação.

IDEAL PARA QUEM 
TEM PETS



Conteúdo da Caixa

1 Extratora e Higienizadora WAP Spot Cleaner

1 Bico extrator com gatilho spray

1 Recipiente de água ou detergente

1 Mangueira de 1m

Componentes

1 Suporte do Bico extrator

1 Suporte da mangueira

2 Suportes do cabo elétrico

1 Recipiente removível com capacidade total de 500 ml

1 Alça de transporte

1 Cabo elétrico de 3 m

Conexões de fáceis encaixes

Especificações

Potência: 1400W

Dimensão: 24,8 x 14,6 x 31,2 cm

Peso: 2,3 Kg



LIMPEZA PROFUNDA A 
QUALQUER MOMENTO!

EXTRATORA E 
HIGIENIZADORA WAP 

SPOT CLEANER




