
HIGIENIZADOR E VAPORIZADOR

WAPORE FIT



Higieniza sua casa de verdade! 

Alcança até 100°C de 
temperatura em 3 minutos!

Cuidar: É WAP!



Higieniza efetivamente ambientes e 
superfícies como pisos, azulejos, 
rejuntes, estofados, banheiros, 
tapetes, carros e muito mais.

POTÊNCIA E 
DESEMPENHO

Possui eficiência para limpar até as 
sujeiras mais incrustadas, proteja sua 
casa de doenças, vírus e bactérias 
sem o uso de produtos químicos.



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

Perfeito para quem tem pets



IDEAL 
PARA:

• Remover a gordura em superfícies como fogões, exaustores, coifas e grelhas
• Esterilizar azulejos, bancadas, vidro, espelhos e torneiras.
• Desinfectar banheiros, cozinhas e lavanderias
• Higienizar sofás, cadeiras, bancos e estofados
• Remove facilmente resíduos de bolor, graxa e outras sujeiras difíceis no banheiro 

e cozinha, sem danificar o ambiente.



ACESSÓRIOS 
QUE FACILITAM 
O DIA A DIA
Diversos tipos de bicos, 
escova, rodo, mangueira, 
copo dosador e funil. 

1 FUNIL

1 PANO PARA 
BICO MULTIUSO

1 BICO 
ANGULAR

1 BICO 
PROLONGADOR

1 ESCOVA 
DE NYLON

1 MANGUEIRA 
FLEXÍVEL

1 COPO 
DOSADOR

1  BICO RODO 
LIMPA VIDROS

1 BICO MULTIUSO 



Além disso, são 3 metros 
de cabo elétrico para 
proporcionar um ótimo 
alcance sem precisar 
trocar de tomada.

Seu recipiente possui 250 ml de capacidade e sua 
pistola de vapor uma vazão de 25 ml por minuto. 



Componentes
Reservatório de água

Tampa de segurança

Luz indicadora

Cabo elétrico de 3 metros

Gatilho de vapor

Trava de segurança

Pega ergonômica

Especificações
Tensão: 127 V ou 220 V

Potência Elétrica: 1000 W

Capacidade do Recipiente: 250 ml

Vazão: 25 ml/min

Temperatura máxima: 100ºC

Tempo de aquecimento: Até 3 min

Autonomia do vapor: Até 10 min

Pressão de Trabalho (BAR): 3 BAR

Cabo elétrico: 3 metros

Comprimento da mangueira: 40 cm

Dimensões do produto (C x L x A): 28,5 cm x 12,6 cm x 23,3 cm

Dimensões da caixa (C x L x A): 27 cm x 18 cm x 24 cm

Peso Bruto: 2,1 kg

Peso Líquido: 1,15 kg



Conteúdo da Embalagem
1 Higienizador e Vaporizador WAP Wapore Fit

1 Copo dosador

1 Funil

1 Pano para bico multiuso

1 Bico angular para cantos

1 Bico com escova de nylon

1 Bico rodo limpa vidros

1 Bico multiuso

1 Bico prolongador

1 Mangueira flexível de 40 cm



Ambientes limpos e com mais 
saúde: É WAP!

WAP WAPORE FIT
Higienizador e Vaporizador
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