Nossos Serviços
LIMPEZA EXTERNA: O grande desafio de
uma boa limpeza de carro é manter a
pintura intocável. Sujeiras “eternas”, sol
e maus produtos são um sofrimento

Lavado, Encerado e Protegido!

para a tinta. A má manutenção acaba

A SR. CARRO foi criada para levar até você as melhores soluções de limpeza veicular,

brilho da lataria, deixando o seu veículo

com comodidade, atenção, qualidade e principalmente preocupação ecológica,
utilizando sempre os melhores métodos para que sua satisfação seja completa.

criando manchas e riscos que tiram o

menos imponente e, claro, menos
valorizado. Por isso, a SR. CARRO

Nossos métodos e produtos são elaborados com ingredientes que não contribuem
para a degradação da qualidade do ambiente e da saúde humana, por não utilizar
elementos químicos reativos que contenham substâncias que causem problemas
dermatológicos ou respiratórios, entre outros efeitos adversos.
A Limpeza Ecológica requer mais que do que somente a utilização de produtos
Amigos do Meio Ambiente, requer também um sistema que passa pela escolha de
materiais reutilizáveis e duradouros, uma correta gestão dos resíduos e,
principalmente, um criterioso preparo e treinamento necessários para realização dos
serviços.
As questões ecológicas são a nova realidade dos consumidores, que tem buscado

oferece os serviços de limpeza da
pintura, rodas, pneus, caixa de rodas,
cantos de portas e vidros, que vão deixar
seu carro limpo e bonito como novo.
LIMPEZA INTERNA: Entrar em um carro
limpo, cheiroso e com cara de novo é
sempre ótimo – principalmente se você
é o passageiro. Se for o motorista, saiba

formas alternativas de limpeza, daí a necessidade do desenvolvimento de produtos e

que é bom impressionar para o bem. A

sistemas ecologicamente corretos que colaborem com esta nova consciência e

Limpeza Interna do veículo é muito

preocupação com o legado que ficará para as próximas gerações.

importante para manter o bem-estar
dos passageiros e manter o estado de
conservação do carro. Por esses motivos

Onde o seu veículo estiver.
Para você que tem pouco tempo na agenda ou prefere a comodidade de não ter que
sair da casa ou escritório, aproveite o sistema Delivery oferecido pela SR. CARRO.

a SR. CARRO oferece os serviços de
aspiração completa e limpeza de painéis
e vidros e, opcionalmente, a

Com profissionais altamente treinados e capacitados, você poderá receber todos os

higienização do interior com base em

serviços oferecidos pela SR. CARRO no seu endereço, além da comodidade você

vapor.

poderá acompanhar todo o procedimento garantindo a segurança do seu bem.

SR. CARRO –
Embelezamento
Automotivo

BIOLAVAGEM
O BIOLAVAGEM SR.CARRO® é um produto totalmente
biodegradável e dentro do padrão internacional
denominado “waterless”, podendo ser usado para
limpar e encerar qualquer parte de carros, motos,
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barcos e superfícies exteriores de aeronaves, a
qualquer hora, em qualquer lugar e sem o uso de água
potável, obtendo um resultado de acabamento final
com qualidade de “showroom” enquanto cuida do
nosso meio ambiente.
O BIOLAVAGEM SR.CARRO® contém diferentes ingredientes naturais, incluindo
agentes umectantes, lubrificantes especiais, múltiplos polímeros e protetores de alta

Fale conosco na Web:

qualidade à base de água, compondo uma fórmula verdadeiramente deslumbrante

www.facebook.com/senhorcarro

para a limpeza, enceramento e detalhamento veicular mundialmente aprovada e

www.twitter.com/senhorcarro

reconhecida. Totalmente livre de derivados petroquímicos, hidrocarbonetos, metais

www.youtube.com/senhorcarro

pesados, solventes e aerossóis, o BIOLAVAGEM SR.CARRO® faz muito mais do que
apenas limpar, encerar e dar brilho ao seu veículo: através de pigmentos naturais traz
de volta as cores brilhantes e protege a pintura contra os nocivos elementos do ar
(naturais ou industriais), como resíduo de chuva ácida, emissões de conversores
catalíticos, asfalto, seivas de árvores e outros poluentes e detritos rodoviários.

LIMPEZA TOTAL
O LIMPEZA TOTAL SR.CARRO® contém ingredientes
Nossos serviços de Limpeza
Ecológica também podem ser
realizados através de contratos
mensais (individuais ou
coletivos). Consulte!
A comodidade e a conveniência
de nossos serviços vão ao
encontro de nossos clientes em:
 Condomínios residenciais;
 Condomínios empresariais;
 Lojas e/ou escritórios;
 Repartições Públicas;
 Clubes e Academias;
 Supermercados;
 Estacionamentos;
 Revendas de veículos;
 ETC.
A SR. CARRO apoia e pratica os
Objetivos do Milênio (ODM),
buscando alcançar a Qualidade
de Vida e Respeito ao Meio
Ambiente. Acesse:
http://www.objetivosdomilenio
.org.br/meioambiente/

Premium de alta qualidade perfeitos para aplicações de
limpeza em todo o interior e exterior do veículo. De
forma rápida e fácil, o produto limpa substâncias
exteriores difíceis, tais como pó de freio, detritos de
aves e insetos, musgo, graxa, asfalto e alcatrão que
estejam arraigados na pintura. Oferece também
excelentes resultados em partes de vidro, plástico,
alumínio, borracha, superfícies de tecidos de
compartimentos conversíveis, couro, tapetes, tecidos, vinil e superfícies de madeira.
Recursos adicionais incluem uma tecnologia de anti embaçamento, ideal para a
limpeza viseiras de capacetes de segurança para motocicleta e de seu tecido interno,
proporcionando um acabamento de desempenho superior.
Um excelente produto 100% biodegradável e sem silicone, com ação multifuncional,
ambientalmente amigável e que utiliza capacidades de limpeza que não contém
derivados de fragrâncias petroquímicas, hidrocarbonetos, metais pesados, solventes
e aerossóis para, sem esforço, produzir resultados imediatos na revitalização do
interior do veículo e suas superfícies externas, ao mesmo tempo em que cuida do
nosso meio ambiente.

OBSERVAÇÃO: Todos os produtos SR. CARRO são aplicados exclusivamente
através do uso de toalhas de microfibra, as quais possuem duas
características únicas: a) limpam em profundidade sem riscar; b) capacidade
de absorver 8 vezes o seu peso em água (o dobro do algodão).

