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Jet Neat
Espumador Líquido com Diluição

JET NEAT elimina a mistura manual de 
concentrados. Aumenta a produtividade e 
o desempenho do trabalho. Vem equipado 
com engates rápidos metálicos cromados 
para mangueira Ø12. Simples e eficiente na 
aplicação e controle de produtos químicos.
Fácil de instalar e fácil de usar.

Regulagem por tip’s
Evita o consumo excessivo e reduz os resíduos 
que são descartados. Produtos concentrados são 
misturados e aplicados com máxima eficiência de 
potência e os resíduos são minimizados.

Manutenção simplificada
Depois de usá-lo lavar o pulverizador com água 
limpa.

Escolha o Tip de diluição e prenda na 
tampa do Jet Neat.

Encher o reservatório com o produto 
químico a ser usado.

Ligue o tubo de sucção.

Rosqueie a tampa do Jet Neat 
no tanque.

Fácil de Instalar

Ergonomia
O sistema Jet Neat é ergonomicamente 
projetado permitindo que a limpeza seja feita nos 
lugares mais difíceis.

Vantagens:

n Esforço físico mínimo sobre o operador.

n Tensão mínima nos braços e pulsos dos   
 operadores.

n Posição de trabalho eficiente que não coloca  
 tensão desnecessária sobre o corpo.

n Gatilho interno que fica protegido durante as  
 quedas evitando sua quebra.

n Regulador de vazão da solução a ser dosada.
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No Mundo Moderno Globalizado, ser uma companhia 
de capital privado traz significantes benefícios, 
especialmente para nossos Clientes ou Parceiros.

Ao longo de 40 anos , SEKO vem desenvolvendo uma 
organização Global, possuidora de uma visão ampla, 
que gerencia as pressões atuais, mas com planejamento 
a longo prazo, formando parcerias com nossos clientes, 
com transparência e mútuo respeito. 

Seja pela nossa reconhecida flexibilidade ou atenção aos 
detalhes, pelos produtos de alta qualidade ou somente 
pela nossa forma de trabalho, nós compreendemos 
que é sempre uma Escolha Sua, a realização de 
negócios conosco. É Nosso Compromisso atender suas 
necessidades onde quer que você, nosso cliente, esteja.

Para mais informações sobre nossa 
linha de produtos, localização 
ao redor do mundo, aprovações 
, certificações e representações 
locais, por favor visite-nos em  
www.seko.com


