
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOST
A limpeza ideal para o seu carpete



Aspiração Poderosa, Levantamento de Fio, Limpeza de Mancha, 
Limpeza de Caminho e Geral com Somente Uma Máquina

Aqui está o que Liberator faz por você:

•  

•  

•  

Aspiradores poderosos ao estilo de cortador de grama de até 6.000 metros 

quadrados por hora

Possui maior remoção de poeira seca do que aspiradores convencionais

Pos

na remoção da umidade do Limpador HOST.

•  Ferramentas internas reduzem viagens de volta ao armário do encarregado da 

limpeza

•  Excelente para limpar pisos de ladrilhos rejuntados.

sui escovas de rotação contrária que levantam o fio para reavivar os 

caminhos marcados de tráfego e desalojam a poeira dos fibras do carpete 

para limpeza profunda

•  Superior 

Escova torna mais fácil 
carregar e descarregar 
da bolsa

Depósito limpo, claro, sem 
saco para descarregamento 
rápido e fácil

Use o Limpador de Carpete 
HOST com o Liberator para 
limpar rejunte.

Aspiração poderosa, 
levantamento de fio e 
carpete limpo ao apertar 
de um botão.

Dimensões 43cm largura x 33cm profundidade x 96cm altura

Peso de Embarque 47,60 kg (aproxlm.)

Peso em Uso 47,60 kg (aproxlm.)

Motor de Impulsão 120 volts, 60 Hz, 6,5 Amp., 10.000 RPM

Motor do Aspirador 120 volts, 60 Hz, 6,5 Amp., 120 CFM

Fio de Energia 12 metros, 3x14

Filtros 6-estáglos, filtros de partículas finas (TIpo HEPA

disponível)

Escova de limpeza 33cm de comprimento, diâmetro de 12,5cm

Incluído Bolsa de armazenagem / transporte com rodas

ESPECIFICAÇÕES    ESTOQUE #EVM                  
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A C E S S Ó R I O S D O L I B E R A T O R

ESCOVAS FILTROS MOCHILA ACESSÓRIA DA BOLSA

Nylon Bege Suave 

(Conjunto de 2) 

Para carpetes comerciais de 

pelúcia de fios cortados, todas 

as fibras. M50222

Nylon Branco Padrão 
(Conjunto de 2)
Para carpetes comerciais de 
pelúcia de fios cortados, todas 
as fibras. M50221

Nyton/Polipropileno Zebrada 
(Conjunto de 2) 
Para carpetes comerciais em 
circulo de fios baixos e cortados, 
fibras de nylon e olefina. 
M50223

Nylon Vermelho Firme 
(Conjunto de 2) 
Somente para ladrilhos 
rejuntados. M50263

Um adaptador de mangueira de 25 polegadas de diâmetro, 
de 6 pes de extensão que expande até 21 pés. Pode ser 
utilizado com o Liberator para aspiração de escadas e 
detalhes. Inclui um adaptador de 1.25 polegadas de 
diâmetro para encaixar ferramentas de aspiradores de 
tamanho padrão. M30573

Filtro Tipo HEPA
(Opcional) Remove poeira c alergênicos. Filtra partículas até 
0,3 micron com 99,97% de eficiência. Filtro de papel 
descartável. M50117.

Dois tubos de extensão, de 2,5 polegadas, ferramenta de 
piso, ferramenta de escova e ferramenta de fenda. M40200.

Filtro Secundário Preto
(Um necessário) Filtra paniculas até 105 micron.
Lavável e reutilizável. M50040

Filtros de Partículas Finas de 3 partes (Um necessário) 
Filtra partículas até 1 micron com 99% de eficiência. 
Inclui peça de suporte, filtro de tecido lavável e re-
utilizável, filtro de espuma lavável e re-utilizável. 
M50338.

Bolsa de Ferramentas Comporta as armações, 
ferramentas do aspirador e uma mochila do Limpador 
HOST. (Conteúdo vendido separadamente). M50240.

Filtro Primário Padrão
(Um necessário) Filtra partículas até 200 mícron.
Lavável e re-utilizável. M50039

As Mochilas Acessórias da Bolsa do Liberator guardam as 
ferramentas e matérias correlamente no local do trabalho. 
Escolha um ou ambos os modelos para tornar sua bolsa em 
um armário de zelador sobre rodas! (Conteúdos vendidos 
separadamente).
Bolsa de Ferramentas Comporta as armações, ferramentas 
do aspirador e uma mochila do Limpador HOST. (Conteúdo 
vendido separadamente). M50240.

KIT MANGUEIRA DE EXTENSÃO

FERRAMENTAS DO ASPIRADOR

(11) 4614 0005
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ACESSÓRIOS DO LIBERATOR



Aspiração Poderosa, Levantamento de Fio, Limpeza de Mancha, 
Limpeza de Caminho e Geral com Somente Uma Máquina

Aqui está o que o Freestyle faz por você:

•  Possui maior remoção de poeira seca do que aspiradores convencionais.

•  Possui escovas de rotação contrária que levantam o fio para reavivar os caminhos 

marcados de tráfego e desalojam a poeira das fibras do carpete para limpeza profunda

•  Superior na remoção da bolsa do Limpador HOST

•  Unidade de base destacável é ideal para limpeza de escadas carpetadas

•  Bolsa e ferramentas destacáveis do aspirador são excelentes para limpeza de detalhes

•  Ajustável para aspiração e limpeza sob mesas, escrivaninhas e estações de trabalho.

•  Excelente para limpeza de pisos com ladrilhos rejuntados também.

Dimensões 39cm largura x30cm profundidade x l09cm altura

Peso de Embarque 34,90kg(aproxlm.)

Peso em Uso 26,30 Kg

Motor de Impulsão 120 volts, 60 Hz, 5,5 Amp., 9.000 RPM

Motor do Aspirador 120 volts, 60 Hz, 6,5 Amp., 120CFM

Fio de Energia 12 metros, 3x16

Filtros 6-estéglos, filtros de partículas finas (Tipo HEPA 

disponível)

Escova de limpeza 30cm de comprimento, diâmetro de 12,5cm

Incluído Bolsa de armazenagem / transporte com rodas

ESPECIFICAÇÕES    ESTOQUE No E8
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Use tanque para aspiração no 
alio e em detalha

Use Limpador de Carpete a Seco HOST com 
Freestyle para limpar rejuntes.

Aspiração poderosa, 
levantamento de fio e 
carpete limpo, ou 
rejunte limpo com 
versatilidade 
adicionada.
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ESCOVAS FILTROS

Nylon Branco e Dourado 
Semi-suave (Conjunto de 2) 
Para carpetes residenciais 
de fio circular e cortado, 
todas asfibras.M1Q19.

Nylon Branco Padrão 
(Conjunto de 2) Para 
carpetes e alguns 
residenciais de fio baixo, 
carpetes de fio cortado, 
todas as fibras. Ml 020

Nylon/Polipropileno 
Zebrado   I
(Conjunto de 2)
Para carpetes comerciais 
em círculo de fios baixos e 
cortados, fibras de nylon e 
olefina.M1021

Nylon Vermelho Firme 
(Conjunto de 2) Somente 
para ladrilhos rejuntados. 
Ml023 Filtro Tipo HEPA (Opcional) Remove poeira e 

alergênicos. Filtra partículas até 0,3 mícron com 
99,97% de eficiência. Filtro de papel descartável. 
M30106.

Retire a alça e o cabo do 
aspirador para limpar escadas 
com facilidade

Filtro Secundário Preto (Um necessário)
Filtra partículas até 105 mlcron. Lavável e reutilizável.
M30040

Filtros de Partículas Finas de 3 partes (Um necessário) 
Filtra partículas até 1 mícron com 99% de eficiência. 
Inclui peca de suporte, filtro de tecido lavável e re-
utilizável, filtro de espuma lavável e re-utllizável. 
M30474.

Dois tubos de extensão de 2,5 polegadas, ferramenta 
de piso, ferramenta de escova e ferramenta de fenda. 
M40200

Filtro Primário Laranja (Um necessário)
Filtra partículas até 200 mícron. Lavável e re-
utilizável.

Um adaptador de mangueira de 2,5 polegadas de 
dãmetro, de 6 pés de extensão que expande até 21 
pés Pode ser utilizado como Freestyle para aspiração 
de escadas e de detalhes lnclui um adaptador de 1,25 
polegadas de diâmetro para encaixar ferramentas de 
aspiradores de amanho padrão. M30573.

KIT MANGUEIRA DE EXTENSÃO

FERRAMENTAS DO ASPIRADOR

Nylon Dourado Leve
(Conjunto de 2)
Para carpetes de pelúcia e 
fio saxônio suave, 
especialmente lã e 
berberes de la, tapetes 
orientais e outros da área.
M10TB

A C E S S Ó R I O S D O F R E E S T Y L EACESSÓRIOS DO FREESTYLE
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Aqui está o que Reliant faz por você:

•  Uma excelente máquina de arranque.

•  Superior para pequenos trabalhos de limpeza.

•  Possui escovas de rotação contrária que levantam o fio para reavivar os 

caminhos marcados de tráfego e desalojam a poeira das fibras do 

carpete para limpeza profunda.

•  Ideal para limpeza de escadas carpetadas.

•  Pode ser atualizada para ter todos os recursos do Freestyle.

•  Excelente para limpeza de pisos com ladrilhos rejuntados também.

Dimensões 39cm largura x30cm profundidade x 109cm altura

Peso de Embarque 22,60 kg (aproxlm.)

Peso em Uso 14,50 Kg

Motor de Impulsão 120 volts, 60 Hz, 5,5 Amp., 9.000 RPM

Fio de Energia 12 metros, 3x16

Escova de limpeza 30cm de comprimento, diâmetro de 12,5cm

Incluído Bolsa de armazenagem / transporte com rodas

ESPECIFICAÇÕES    ESTOQUE No T5
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Ótima para limpeza residencial Use Limpador de Carpete a Seco 
HOST com Reliant para limpai 
rejuntes.

Distribuidor Oficial no Brasil

LIMPEZA DE CARPETE COMERCIAL OU RESIDENCIAL

Retire a alça para limpar escadas com facilidade
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ACESSÓRIOS DO RELIANT

ESCOVAS

Nylon Branco e Dourado 
Semi-suave (Conjunto de 2) 
Para carpetes residenciais 
de fio circular e coitado, 
todas asfibras.M1019.

Nylon Branco Padrão 
(Conjunto de 2) 
Para carpetes e alguns 
residenciais de fio baixo, 
carpetes de fio cortado, 
todas as fibras. Ml 020

NyloonPolipropieno 
Zebrado (Conjunto de 2) 
Para carpetes comerciais 
em circulo de fios baixos e 
cortados, fibras de nylon e 
olefina.M1021

Nylon Vermelho Firme 
(Conjunto de 2) 
Somente para ladrilhos 
rejuntados. Ml023

Figura - Atualize a versão do Reliant para ter todos os recursos do Freestyle. Inclui mangueira e suporte do 
aspirador Freestyle, capa da base modificada e suporte de aspirador, e alça operacional secundária. M40120.

KIT DE ATUALIZAÇÃO DO RELIANT

Nylon Dourado Leve 
(Conjunto de 2) 
Para carpetes de pelúcia e 
fio saxônio suave, 
especialmente lã e 
berberes de lã, tapetes 
orientais e outros da área. 
M1018.

Máquina de arranque excelente
para uso comercial ou residencial

ACESSÓRIOS DO RELIANT



(11) 4614 0005

Av. Cruzada Bandeirantes, 39 - Vila Jovina - Cotia/SP

Excelente para a maioria dos trabalhos de limpeza.
Ótimo para piso gorduroso, pesado, e limpeza de 
restauração ou geral                                                             

Caixa de 4 baldes de 12 libras. 412H
Embalagem de 16 baldes de 30 Iibras. 1630H
Embalagem de 32 baldes de . 3230H 
Embalagem de 48 baldes de 30 Iibras. 4830H

30 Iibras

Todos os benefícios da tecnologia única do Limpador 
de Carpete a Seco HOST sem qualquer fragrância 
adicionada.

Caixa de 4 baldes de 12 libras. 412HFF

*

*
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Produtos de Limpeza de Carpete

0 QUE É 0 LIMPADOR DE CARPETE A SECO HOST ?

OST contém uma mistura balanceada de água, detergentes, agentes de um 

ectantes e ingredientes naturais. Uma vez que o Limpador HOST de baixa 

umidade é escovado pelo carpete, as partículas absorventes limpam 

profundamente pela dissolução, retenção e remoção de manchas, derramamentos 

e sujeita gordurosa ou oleosa. Como uma esponja na cozinha, HOST retém e 

controla os líquidos de limpeza, de forma que a sujeira dissolvida não corre de 

volta para o carpete. Após aspirar o Limpador HOST. o carpete fica limpo, seco de 

volta ao uso. HOST é natural, não tóxico, biodegradável e seguro para pessoas e 

animais domésticos.

HOST SJ PARA TRABALHOS ESPECIAIS

O Limpador de Carpete a 
Seco HOST em uma 
conveniente embalagem de 
2,2 libras para uso. Pronta 
para remoção de manchas e 
limpeza de pequenas áreas. 
Reabastecimento perfeito 
para o Kit de Remoção de 
Mancha de Carpete HOST 
mantenha um ou dois a 
bordo do Liberator para 
limpeza de mancha.

Caixa de 12 embalagens de 
2,2 libras Cl376 
Caixa de 6 embalagens de 
2,2libras.C13027.

O Limpador de Carpete a 
Seco HOST em um 
conveniente administrador 
de agitador de 2 5 libras. 
Otimo para limpeza de 
mancha ede caminhos de 
passagem. Possui uma 
tampa relacrável e é 
conveniente para uso em 
carrinhos de empregada 
ou sobre o Liberator.
Caixa de 6 embalagens de 
2,5 libras. C12103

*Este produto atende o padrão ambiental do Selo Verde para aspiradores industriais e institucionais baseado 
em sua reduzida toxicidade humana ou aquática e reduzido potencial de produção de fumaça.

H 

Formulado para trabalhos especiais tais como 
limpeza de faixa de estacionamento de asfalto ou 
para uso sobre carpetes de nylon de solução 
tingida, polipropileno, de lã branca ou cru, 
berberes cru de cores leves

Caixa de 4 baldes de 12 libras 41251
Caixa de 9 baldes de 3 libras C14007

LIMPADOR DE CARPETE A SECO HOST HOST SEM CHEIRO

EMBALAGEM DE MÃO HOST DE 2,2 LIBRAS

EMBALAGEM DE AGITADOR HOST

*
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REMOVEDOR DE MANCHA HOST

Item obrigatório para o limpador profissional ou equipe interna. Tudo necessário para limpar rapidamente manchas 
e derramamentos. O Kit contém: duas embalagens de 2,2 libras de Limpador de Carpete a Seco HOST, uma 
garrara de 8 onças de Removedor de Manchas, uma garrafa de pulverização de Pré-Limpeza de 7 onças e uma 
toalha branca um uma Escova de Manchas HOST. C1426.

KIT DE REMOÇÃO DE MANCHA DE CARPETE HOST

Ótimo identificador que pode removera maioria das 
manchas ou derramamentos quanto utilizado com o 
Limpador de Carpete a Seco HOST. A emulsão 
especial remove manchas gordurosas, com base em 
óleo ou água. Excelente para manchas de goma, 
alcatrão e alimentos endurecidos.

Caixa de 12 garrafas de I qt S12L 
Caixa de 12 garrafas de 8 onças.S12S
1 bombona com I5 galões CI939

Embalagem Manual de 2,2 libras 
de HOST para remoção de 
manchas de rotina e pequena 
área de limpeza. Mantenha um 
ou mais a bordo do Liberator 
para limpeza mais rápida e fácil 
de manchas.

IMPULSIONADOR DE CAMINHO 
DE PASSAGEM HOST PREP

O Impulsionador de 
caminho de 
passagem para 
carpete extremamente 
empoeirado. 
Especialmente 
formulado para ser 
utilizado com o 
Limpador de Carpete 
a Seco HOST. 
Concentrado um 
galão de concentrado 
faz cinco galões de 
solução pronta para 
usar.

Caixa de 4 garrafas 
de 1 galão. PS4

PRÉ-LIMPEZA HOST

PREP pré-mixada em 
uma garrafa de 
pulverização pronta para 
usar de 7 onças. Todos 
os benefícios de PREP 
sem ter que diluir ou 
misturar o produto.

Caixa com 12 garrafas 
de 7 onças. Cl 630.

R Á P I D O , E F I C I E N T E E C O N V E N I E N T ERÁPIDO, EFICIENTE E CONVENIENTE
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ACESSÓRIOS

MANTENHA SEU CARPETE MAIS 
LIMPO... MAIS TEMPO

ESCOVA PARA MANCHAS BRANCA/MÉDIA

Uma escova manual especialmente projetada com 
cerdas adequadamente espaçadas para maximizar o 
poder de limpeza do Limpador de Carpete a Seco 
HOST. As cerdas brancas são projetadas para 
carpetes de textura mais macia, tais como aqueles 
encontrados em uma residência.

Caixa com 12.C1854.

0 truque para prevenir manchas e derramamentos de se tornarem 

manchas permanentes e trata-las imediatamente. Ao contrário de alguns 

outros limpadores, o HOST pode ainda ser utilizado sobre 

derramamentos molhados. E devido a ser de baixa umidade, as manchas 

não voltarão. Limpeza de rotina sobre área de tráfego intenso tais como 

entradas e corredores irão também melhorar a aparência do carpete.

ESCOVA PARA MANCHAS PRETA/RÍGIDA

Uma escova manual especialmente projetada com 
cerdas adequadamente espaçadas para maximizar o 
poder de limpeza do Limpador de Carpete a Seco 
HOST. As cerdas pretas são projetadas para os 
carpetes comerciais mais duráveis.

Caixa com 12.CI856

ESCOVA 2-EM-l SPOTZAPPER HOST

Uma escova 2-em-1 especialmente projetada que se 
encaixa em qualquer cabo de rosca padrão para 
limpeza rápida e fácil de manchas destacadas. O 
espaçamento adequado das cerdas maximiza o pode 
de limpeza do Limpador de Carpete a Seco HOST. Um 
lado tem cerdas brancas para uso em carpete de fio 
cortado, de textura mais suave; o outro lado tem cerdas 
pretas para carpetes comerciais de fio curto, fio cortado 
e fio circular. Traz uma garantia para toda a vida. 
C1859.

ESCOVA SPOTZAPPER PRETA/RÍGIDA HOST

Uma escova especialmente projetada que se 
encaixa em qualquer cabo de rosca padrão para 
limpeza rápida e fácil de manchas destacadas. O 
espaçamento adequado das cerdas maximiza o 
pode de limpeza do Limpador de Carpete a Seco 
HOST. A escova preta é projetada para carpete 
comercial de fio baixo, fio cortado e fio circular. Traz 
uma garantia para toda a vida. C1897.

Use a escova spotZAPPER HOST 
para limpeza de mancha aparente

Ótimo também para limpar rejunte 
em área de difícil acesso

Cabo rosqueado 
para escovas 
spotZAPPER C1867

Aplique Host

ACESSÓRIOS
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TORNA SEU TRABALHO MAIS FÁCIL

SMOKE-XHOST

A ação química destrói 
os maus odores 
atacando as moléculas 
causadoras de odor ao 
invés de somente 
mascara-las. Remove 
fortes odores como 
urina e fumaça. 
Soberbo para berçários. 
Concentrado - uma 
garrafa faz um galão de 
solução pronta par usar.

APLICADOR
Dosagem Rápida e Fácil do Limpador de 
Carpete a Seco HOST

O aplicador tem três "conjuntos inteligentes" para poeira leve, 
média e pesada. O aplicador reduz os custos de material pela 
dosagem precisa e controlada de quantidade de HOST. E isso 
reduz os custos da mão-de-obra. Peso leve e manobrável, é 
ideal para uso comerciai ou residencial. HA3.

TORNA SEU TRABALHO MAIS FÁCIL
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