
RESGUARDOS DE BANHO :
Economize tempo e dinheiro com Enduroshield™, a 
camada protectora permanente antiaderente é ideal para 
resguardos de banho novos e usados. Com uma só
aplicação faz com que a sujidade, pó e espuma de sabão 
sejam até 90% mais fáceis de limpar. 

REDUZ ATÉ 90% O TEMPO 
DE LIMPEZA

• Disponível em kit “ faça 
você mesmo” ou aplicado 
por profissionais

• 3 anos de garantia sobre 
vidros usados

• 10 anos de garantia em 
vidros novos (quando a 
camada protectora é
aplicada na vidraria ou 
quando aplicada por 
técnicos oficiais)

• Adequado para vidros novos e 
usados

• Só uma aplicação

• Sela permanentemente os 
poros dos vidros

• Protege contra as manchas e a 
corrosão de:

- Aguas duras

- Acumulação de calcário

- Restos de sabão

• Funciona sobre todo o tipo de 
vidro incluindo os espelhos de 
banho 

VARANDAS EM VIDRO & 
PROTECÇÃO DE PISCINAS:

EnduroShield™ é perfeito para varandas em vidro e 
protecções de piscinas. A camada invisível protege 
contra a corrosão e as manchas dos agentes 
contaminantes incluindo salitre, excrementos de 
pássaros e a poluição.

Os vidros sem tratar são porosos e como resultado, 
absorvem os agentes contaminantes e a poluição que 
causam a deterioração e a descoloração dos vidros. A 
deterioração da superfície faz com que a limpeza seja 
mais frequente e muito mais difícil.

EnduroShield™ sela os poros dos vidros e previne as 
manchas e a corrosão. Como resultado, o tempo e a 
frequência de limpeza diminuem consideravelmente.

JANELAS & PORTAS:
EnduroShield™ é ideal para todo o tipo de janelas e portas.

Com uma só aplicação faz com que o pó e a sujidade sejam 
90% mais fáceis de limpar. Também irá proteger da 
corrosão e das manchas que causam os agentes 
contaminantes incluindo salitre do mar, excrementos de 
pássaros e as manchas de cimento dos edifícios em 
construção. Cuida da imagem 

da sua casa

Protege contra as manchas 
e a corrosão

•Disponível para superfícies novas 
ou usadas

• A capa protectora permanece 
estável contra os raios UV

• Protege contra a corrosão e as 
manchas de:

- Sal marinho

- Pó & agentes contaminantes 

- Faz com que as marcas dos 
dedos sejam muito mais fáceis de 
limpar.
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AZULEJOS & JUNTAS
EnduroshieldTM para azulejos e juntasjuntas pode-se usar em todo
tipo de cerâmicas, superfícies vitrificadas e porcelana,
podendo ser azulejos, sanitários e lavatórios. É ideal para os
azulejos e a juntas do duche,juntas do duche, prevenido o aparecimento de
fungos, garantindo que as superfícies sejam muito mais fácil
de limpar!

Disponível para
superfícies novas e

usadas

Disponível em Kit
“faça você mesmo”
ou aplicado por 
profissionais.

• 3 anos de garantia
sobre todo o tipo de
azulejos e juntas

Reduz o
aparecimento de fungos e

algas

REVESTIMENTOSREVESTIMENTOS

EnduroshieldTM é um excelente produto 
para usar sobre revestimentos
de azulejo, garantindo que
a limpeza dos restos de comida e 
óleos sejam realizados num instante.
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EnduroshieldTM é uma capa protectora invisível
revolucionária e fácil de aplicar que repela a água,
restos de sabão e a sujidade, por sua vez garante
que a limpeza seja mais fácil e menos frequente.

√ Garante que a limpeza se realize num instante
- Tudo o que necessita é passar um pano húmido
ocasionalmente, acabou-se o esfregar!

√ Só uma aplicação
-Mantém as superfícies como novas

√ Ajuda a prevenir o crescimento de bactérias 
-Mantém o ambiente livre de germes

√ Protecção completa
- Contra os efeitos corrosivos da água, restos de 
sabão, produtos químicos, poeira, sujidade e salitre

√ Reduz o tempo de limpeza
- Até 90%

√ 3 anos de garantia
- Em vidros usados

√ 10 anos de garantia
- Em vidros novos quando a camada protectora é

aplicada na vidraria ou quando aplicada por
técnicos oficiais
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EnduroShield Espanha S.L
Carretera de Caldes Km 6
08186 Lliçà d’Amun, Barcelona
informacion@enduroshield.com
www.enduroshield.com
Tel: +34 902 222 175
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REDUZ ATÉ 90%

O TEMPO DE LIMPEZA

Camadas Protectoras PermanentesCamadas Protectoras Permanentes

Vidro: Azulejos & Juntas : Porcelana  Vidro: Azulejos & Juntas : Porcelana  
e Ae Açço Inoxido Inoxid áávelvel

Repele a água 
como a 
plumagem de 
um pato

Representado em Portugal por:

TecniDuche, L.da.
Rua Parque Industrial Monte de Rabadas, 130
4720 – 608 Prozelo Amares


