
VAPORIZADOR E HIGIENIZADOR

WAPORE CLEAN



Proteja sua casa de doenças, 
vírus e bactérias sem 
produtos químicos.

WAP WAPORE CLEAN



Com 1500W de potência e seu potente vapor 
de 98°C higieniza efetivamente qualquer 
ambiente e superfície como pisos, azulejos, 
rejuntes, estofados, banheiros, tapetes, 
carros e muito mais.

POTÊNCIA E DESEMPENHO

Topa qualquer desafio, 
higienizando o seu ambiente e 
prevenindo contra a disseminação 
de ácaros, bactérias e vírus, além 
de remover sujeira incrustada e 
manchas resistentes.



IDEAL PARA:

Elimina odores intensos, impede a proliferação 
de bactérias e esteriliza sujeiras visíveis e 
invisíveis, como germes e bactérias.

Perfeito para quem tem pets

• Remover a gordura em superfícies como 
fogões, exaustores, coifas e grelhas.

• Esterilizar maçanetas, portas e corrimãos.
• Desinfectar banheiros e cozinhas.
• Higienizar sofás, cadeiras, bancos e 

estofados.



Mais mobilidade para limpar
A WAP Wapore Clean possui alça e rodas 
que facilitam o transporte.

Controle de Intensidade
Permite ajustar o vapor de acordo com a sua 
necessidade para um trabalho mais versátil

Recipiente com tampa
A água fica armazenada em um tanque com 
capacidade para 2L. Evitando perder tempo 
para encher o recipiente.

Porta Acessórios

Para ter tudo sempre a mão e para tornar o 
processo de limpeza mais organizado, possui 
um compartimento específico para guardar 
bicos e escovas.

Extensor de Pistola
Acompanhado de um 
extensor exclusivo, o seu 
vaporizador vai muito 
mais longe.

Limpeza dinâmica 
livre de extensões!
Conta com 5 metros de cabo 
elétrico e mangueira de 2,2 
metros, ideal para uma 
limpeza mais livre, sem 
trocas de tomada



WAP é mais saúde!
Ideal para quem possui problemas 
respiratórios tem alergias, a WAP Wapore
Clean combate ácaros e bactérias, 
proporcionando um ambiente muito mais 
saudável e seguro para toda família.



Diversos acessórios
Você precisa de escovas? A WAP Wapore Clean possui um grande leque 

de acessórios que se adequam às necessidades de limpeza.

1 Mangueira de 
2,2 metros

1 Pistola de vapor 3 Hastes 
extensoras

3 Adaptadores 1 Bico canto 1 Escova para 
materiais têxteis

1 Rodo para 
limpar vidros

1 Escova para 
piso

1 Escova redonda 
de 30 mm com 
cerdas de nylon

1 Escova redonda 
de 43 mm com 

cerdas de nylon

1 Escova de latão 1 Pano para 
escova de tecido

1 Pano para 
escova de piso

1 Jarra 
escalonada

1 Funil



Conteúdo da Caixa
1 Vaporizador WAP Wapore Clean

1 Mangueira de 2,2 metros

1 Pistola de vapor

3 Hastes extensoras

3 Adaptadores

1 Bico canto

1 Escova para materiais têxteis

1 Rodo para limpar vidros

1 Escova para piso

1 Escova redonda de 30 mm com cerdas de nylon

1 Escova redonda de 43 mm com cerdas de nylon

1 Escova de latão

1 Pano para escova de tecido

1 Pano para escova de piso

1 Jarra escalonada

1 Funil

Componentes
Controle progressivo de vazão de vapor

Rodas para transporte

Alça para transporte

Porta acessórios

Suporte de escova para piso

Suporte para haste extensora

Cabo elétrico de 5 metros

Especificações
Potência: 1500W

Peso: 6Kg

Dimensões: 40 x 25 x 28 cm

Temperatura máxima 98°



Solução completa de limpeza e 
higienização a vapor

WAPORE CLEAN
Vaporizador e Higienizador
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