
WAP BRILHA UP
POLIDORA E LIMPADORA



3 em 1
Esfrega, limpa 

e dá brilho!

Jeito moderno de deixar o piso 
limpo e brilhante sem esforço.

WAP BRILHA UP



Ideal para polir, limpar, 
esfregar e dar brilho em 
diversos tipos de pisos.

Piso limpo e brilhante 
em instantes.

Use para limpar 
diversos tipos 
de pisos 

Alça telescópica
Se ajusta de acordo com a altura 
e inclinação que desejada.



Três pares de 
pads de limpeza
Base rotativa com velcro 
de alta aderência.

Limpeza mais 
delicada, ideal para 
polimento.

Limpeza abrasiva.

Obs: Este acessório pode 
riscar pisos mais delicados.

• Acessórios Laváveis
• Fácil de trocar

Verde

Branco

Limpeza geral, ideal 
para limpar.

Rosa



Os botões na alça da Polidora 
e Limpadora WAP BRILHA UP permitem 
ligar e desligar o aparelho e injetar água 
ou soluções de limpeza. Muito mais 
praticidade e agilidade na hora da faxina.

Botões para controle



Alcança embaixo de 
móveis e outros lugares 

de difícil acesso.

Design Slim

Intensifica o brilho, desliza 
suavemente sobre o piso.

Limpa de maneira eficaz

Economia e praticidade.
Permite controlar a aplicação 

do produto.

Função Spray



Facilidades para uma 
limpeza eficiente

Luz de Led
Auxilia na visão da área 
que será limpa.

Compacta
A Polidora e Limpadora WAP 
BRILHA UP pode ser guardada 
ocupando mínimo espaço, além 
de ser leve e ergonômica.

Mobilidade e Facilidade
Cabo elétrico de 5m que fornece mais 
mobilidade e prático enrolador de cabo.



Conteúdo da Caixa

1 Polidora e Limpadora WAP BRILHA UP

2 Pads para limpeza pesada (verde)

2 Pads para limpeza leve (rosa)

2 Pads para polimento (branco)

1 Copo dosador

1 Funil

Especificações

Dimensões: 40 cm x 24,5 cm x 1,27 m

Peso: 3,16 kg

Capacidade do recipiente: 200 ml

Componentes

Botão liga/desliga

Botão pulverização

Alça controle

Cabo elétrico de 5 metros

Encaixe da base

Botão liga/desliga principal

Indicador luminoso

Base principal

Suporte para pad

Bico para pulverização

Luz de Led

Tampa do reservatório de água

Extensão telescópica



WAP BRILHA UP
LIMPA E DÁ BRILHO SEM ESFORÇO




