CATÁLOGO DE PRODUTOS

NOSSA HISTÓRIA
Somos a Família HI TECH!
Nossa história começou em 1994 com apenas três produtos
nas mãos e muita vontade de transformar as diculdades
diárias em oportunidades, sem nunca perder de vista nossos
princípios, que são inegociáveis: trabalhar com seriedade,
honestidade, conabilidade, qualidade e respeito.
Por anos camos alocados na zona leste de São Paulo, mas
entendendo que mudanças e adaptações seriam necessárias para
o crescimento da HI TECH, não tivemos dúvidas, nos enchemos de
coragem e ousadia para em 2017 escrever mais um capítulo em
nossa história com a inauguração da planta fabril, em Mogi das
Cruzes, que permitiu não só triplicar a capacidade de produção,
mas principalmente o investimento pesado em novas
tecnologias.
O resultado não poderia ser outro, hoje a HI TECH é uma marca
reconhecida que atende todo o mercado de reposição
automotiva, terceirizações de sistemistas e grandes marcas,
atacadistas, distribuidores, e-commerce, exportação e redes.

TERCEIRIZAÇÕES
ESPECIAIS

www.hitech.ind.br

Atuamos em um mercado
altamente competitivo, por
isso o sucesso do trabalho
junto aos sistemistas é
baseado em três pilares:
oferecer produtos de
qualidade certicada,
investimentos constantes em
tecnologia e recursos
humanos e satisfação de
nossos clientes. Acreditamos
que este é o caminho para
trazer soluções inovadoras
para o segmento de
terceirização.

SOBRE NÓS

RESPONSABILIDADE

SOCIAL e
AMBIENTAL,

Nós sabemos o impacto que as
indústrias causam na natureza, por isso
entendemos a necessidade de sermos
proativos em relação a essas questões.
Nossa estratégia visa o aperfeiçoamento
constante no processo de fabricação,
armazenagem, descarte e manuseio de
toda matéria-prima, bem como a
prioridade no uso de materiais
ecologicamente corretos e recicláveis.

um COMPROMISSO

DA

E como parte da solução para a
sociedade, a HI TECH apoia e defende
diversas ações sociais.

HI TECH

COMPROMISSO
COM A QUALIDADE!

www.hitech.ind.br

FLUIDOS PARA FREIOS

FLUIDO PARA FREIOS DOT 3
Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos.
Segue especicações NBR 9292-Tipo 3, SAE J 1703-FMVSS n°116 - DOT-3.
Ponto de ebulição acima dos 205°C.
Recomendado para sistema hidráulico de freios de automóveis com uso moderado.
Apresentação do produto em frascos de 200ml e 500ml.
HT-6000

HT-6000M

LINHA LEVE

FLUIDO PARA FREIOS DOT 4

FLUIDO PARA FREIOS DOT 4 LV

HT-6040

Fluído hidráulico com tecnologia inovadora, desenvolvido
especialmente para os veículos equipados com sistema Abs e
ebd de última geração. Segue especicações ABNT NBR 9292Tipo 4LV, ISO 4925.
Possui ponto de ebulição acima dos 250°C.
Pode ser aplicado em qualquer veículo.
Classicação de segurança: classe 6.
Baixíssima viscosidade a baixa temperatura.
Proteção superior contra corrosão e oxidação.
Compatibilidade com materiais não metálicos e borrachas.
Melhora a resposta na frenagem.
Apresentação do produto em frascos de 500ml.
LINHA LEVE e PESADA
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HT-6050M

HT-6050

FLUIDO PARA FREIOS DOT 5.1
Contém mistura de glicóis. NBR9292-Tipo 5, SAE J
1703 e FMVSS n°116, DOT 5.1.
Ponto de ebulição acima de 260°.
Recomendado para sistemas hidráulicos de freio que
exijam alta performance.
Podendo ser aplicado em veículos automotores da
linha leve, competição, pesada, agrícola e estacionários.
Líquido higroscópico.
Apresentação do produto em frascos de 200ml e 500ml.
LINHA LEVE e PESADA

HT-6010M

LINHA LEVE e PESADA

HT-6010

Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de automóveis, caminhões,
ônibus, tratores, em veículos de linha leve, pesada e estacionários.
Segue especifcações NBR 9292-Tipo 4, SAE J 1704-FMVSS n°116 - DOT-4.
Ponto de ebulição acima dos 230°C.
Recomendado para sistema hidráulico de freios automotivos com uso moderado.
Apresentação do produto em frascos de 200ml e 500ml.

TECH 32 PREMIUM

AGENTE REDUTOR LÍQUIDO
DE NOx AUTOMOTIVO

ARLA 32

TECH32
PREMIUM

HT-10.032

É um agente redutor de emissões de NOx nos gases de escape dos
veículos movidos a diesel. Desenvolvido para ser utilizado em
veículos equipados com sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva).
Não misturar ao diesel. O Arla 32 age convertendo as partículas de
Óxido de Nitrogênio (NOx) em Nitrogênio e água, reduzindo assim
em até 98% das emissões de óxido de nitrogênio, garantindo que
seu veículo atingirá os níveis de emissões exigidos por lei. Além de
altamente poluente, o NOx é nocivo á saúde e responsável por
diversos males de respiração. Além disso, o Arla 32 ainda promove
a economia de combustível.
Apresentação: Galão de 20L e IBC de 1000L

PRONTO PARA USO

HT-10.032

LINHA PESADA

DESENGRAXANTE

HT-2240

CREME DESENGRAXANTE PAST-GEL
Foi desenvolvido com a finalidade de remover e
limpar com facilidade óleos e graxas das mãos.
Produtos com certificado de irritabilidade da pele.
Apresentação do produto: baldes de 2,5 kg
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LINHA PRIME ECOFLEX

ADITIVOS DO SISTEMA
DE ARREFECIMENTO
ADITIVO ORGÂNICO PARA RADIADOR

CONCENTRADO
LINHA LEVE
E PESADA

HT-5000

Produto com a mais alta performance entre a junção do monoetilenoglicol
e base protetora especial orgânica. Para aplicação em sistemas de arrefecimento
de automóveis, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e motores estacionários.
Evita o super aquecimento e protege contra corrosão e congelamento.
Indicado para todos os veículos acima do ano de 2001. Formulação Orgânica.
Vida útil do produto superior aos aditivos convencionais.
Linha Leve: 240.000km ou 5 anos
Linha Pesada: 480.000km ou 5 anos
Contém 95% de Monoetilenoglicol.
Apresentação do produto em frasco de 1L

ADITIVO ORGÂNICO PARA RADIADOR
COM GLICERINA

HT-5001G

Produto com tecnologia avançada e elevada performance para aplicação
em veículos de linha leve, pesada e motores estacionários.
Evita o super aquecimento e protege contra corrosão e congelamento.
Indicado para todos os veículos acima de 2001. Formulação orgânica.
Vida útil do produto superior aos aditivos convencionais.
Linha Leve: 120.000km ou 2 anos.
Linha Pesada: 240.000km ou 2 anos.
Produto á base de Monoetilenoglicol e Glicerina
Apresentação do produto em frasco de 1L.

CONCENTRADO
LINHA LEVE
E PESADA

ADITIVO ORGÂNICO PARA RADIADOR
COM GLICERINA - DILUÍDO

PRONTO PARA USO
LINHA LEVE
E PESADA

TODOS OS ADITIVOS PARA RADIADORES
SÃO TAMBÉM FORNECIDOS EM EMBALAGENS
INDUSTRIAIS DE 5, 20, 50 e 200 LITROS.
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HT-5002G

Produto com tecnologia avançada e elevada performance para aplicação
em veículos de linha leve, pesada e motores estacionários.
Evita o super aquecimento e protege contra corrosão e congelamento.
Indicado para todos os veículos acima de 2001. Formulação orgânica.
Vida útil do produto superior aos aditivos convencionais.
Linha Leve: 120.000km ou 2 anos
Linha Pesada: 240.000km ou 2 anos.
Produto á base de Monoetilenoglicol e Glicerina
Apresentação do produto em frasco de 1L.

LINHA PRIME ECOFLEX

ADITIVOS DO SISTEMA
DE ARREFECIMENTO
ADITIVO INORGÂNICO PARA RADIADOR - CONCENTRADO

HT-2000

Produto concentrado, que evita o super aquecimento e protege contra corrosão e
congelamento. Mantendo e protegendo todo sistema de arrefecimento, conforme os padrões
exigidos. Vida útil do produto:
Linha Leve: a cada 1 ano ou 60.000km
Linha Pesada: 1 ano ou 120.000km.
Produto à base de Monoetilenoglicol.
Apresentação do produto em frasco de 1L.

CONCENTRADO
LINHA LEVE
E PESADA

ADITIVO INORGÂNICO PARA RADIADOR - PRONTO PARA USO
Produto pronto para uso, que evita o super aquecimento e protege contra corrosão e
congelamento. Mantendo e protegendo todo sistema de arrefecimento, conforme os
padrões exigidos. Vida útil do produto: Linha Leve: a cada 1 ano ou 60.000km
Linha Pesada: 1 ano ou 120.000km. Produto à base de Monoetilenoglicol.
Apresentação do produto em frasco de 1L.

PRONTO PARA USO
HT-2010

LINHA LEVE
E PESADA

PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Composto químico desenvolvido especialmente para oferecer proteção
aos componentes metálicos do sistema de arrefecimento de
automóveis. Sua base altamente concentrada permite uma maior
diluição e proteção contra corrosão e cavitação. Dose Única.
Apresentação do produto em frasco de 1L.

SUPER CONCENTRADO
HT-5050

LINHA LEVE

ANTICORROSIVO DIESEL
Contém inibidores de corrosão na proporção adequada, que protegem
todos os metais do sistema de arrefecimento, atuando somente contra a
corrosão do sistema. Indicado para veículos de linha pesada em geral, com
fabricação abaixo do ano de 1995 ou com sistema de arrefecimento aberto.
Apresentação do produto em frasco de 1L.

HT-3000

PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

ULTRA CONCENTRADO
LINHA PESADA

7

PROTETORES DO SISTEMA
DE ARREFECIMENTO

ORGANIC PLUS

HT-10.000

HT-10.000 M

Produto concentrado sintético com base orgânica, protegendo
com excelência contra qualquer corrosão dentro do sistema de
arrefecimento. Indicado para uso moderado em carros novos.
Vida útil do produto: Linha Leve: 6 meses ou 30.000km.
Apresentação do produto: Frascos 1L.
Obs.: 500ml disponível somente para Organic Plus Rosa.
Produto 100% nacional.

LINHA LEVE

CONCENTRADO

DISPONÍVEL NAS CORES:
HT-10.020

HT-10.090

HT-10.040

AMARELO

VERDE

AZUL

ORGANIC PLUS DILUÍDO

HT-10.080

HT-10.080 M

Produto diluído sintético com base orgânica, protegendo
com excelência contra qualquer corrosão dentro do
sistema de arrefecimento.
Indicado para uso moderado em carros novos.
Vida útil do produto: Linha Leve: 6 meses ou 30.000km.
Apresentação do produto: Frascos de 500ml e 1L.
Produto 100% nacional.

DILUÍDO
LINHA LEVE

DISPONÍVEL NAS CORES:
HT-10.080 A

HT-10.080 V

HT-10.080 AZ

AMARELO

VERDE

AZUL

ÁGUA DESMINERALIZADA

LINHA LEVE
E PESADA

TODOS OS ADITIVOS PARA RADIADORES
SÃO TAMBÉM FORNECIDOS EM EMBALAGENS
INDUSTRIAIS DE 5, 20, 50 e 200 LITROS.
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HT-1001

Água desmineralizada é produzida com a mais avançada tecnologia em
tratamento de água, com pureza superior à água tratada.
Seu uso é apropriado para baterias de autos, motos, barcos, tratores, motores
estacionários e também para uso na diluição de aditivo concentrado para radiador.
A falta deste produto na bateria, provoca o corte de corrente (eletrólitos), cria
sulfatos e consequentemente danos as placas.
Apresentação do produto em frasco de 1L.

CONDICIONADORES DE METAIS
E ADITIVOS DE MOTOR
CONDICIONADOR DE METAIS
TECH ONE

HT-7020

O Condicionador de metais Tech One é um produto de origem sintética que forma
uma super proteção contra o desgaste das peças metálicas, proporcionando redução
de atrito, proteção anticorrosiva e antioxidante.
Desenvolvido com nanotecnologia, não interfere entre as folgas mínimas mantendo
a tolerância original. Tech One chega a superfície metálica por meio do lubrificante e
em contato com essas superfícies, há adsorção completa das moléculas do Tech One,
deixando essa superfície mais resistente. Recomendado seu uso em: Motores a
gasolina, etanol, GNV e diesel, compressores, equipamentos agrícolas, barcos,
lanchas, bomba de vácuo, material bélico, sistemas circulatórios em geral, correntes
de motos, redutores industriais, cambio manual e etc. Miscível em todo tipo de
lubrificante: mineral, semi-sintético, sintético e de qualquer viscosidade.
Apresentação: Frascos 200ml
LINHA LEVE E PESADA

TREATMENT
Melhorador para motores novos a gasolina, álcool, flex,
diesel e gnv adicionado a todo tipo de óleo.
Cria uma película na superfície que reduz o atrito
e protege as partes móveis do motor, especialmente durante
partidas a frio e em condições extremas de utilização.
Apresentação do produto em frasco de 500ml

HT-7000

LINHA LEVE E PESADA

STOP SMOKE
Formulado exclusivamente para reduzir a emissão de
fumaça, preencher as folgas, recuperar a compressão e
melhorar o rendimento dos motores desgastados pelo uso
prolongado. Indicado para motores a gasolina, álcool,
diesel e GNV, cansados e com alta quilometragem.
Apresentação do produto em frasco de 500ml

HT-7040

LINHA LEVE E PESADA

FLUSH
Desenvolvido à base de solventes sintéticos.
Remove sujeira e borras de óleo do motor. Ajuda a mantê-lo
limpo e proporciona melhor performance do óleo utilizado.
Com sua tecnologia avançada o produto oferece uma limpeza
no motor em 3 minutos.
Apresentação do produto em frasco de 500ml.

HT-7010

LINHA LEVE E PESADA
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ADITIVOS DE
COMBUSTÍVEL
ADITIVO DE COMBUSTÍVEL - FLEX
Proporciona aumento do desempenho do veículo.
Mantém limpo todo o sistema de alimentação.
Inibe e evita a formação de borras, resíduos e impurezas no coletor
de admissão e depósitos acumulados nos bicos injetores.
Seu uso é sentido no aumento imediato do desempenho do motor,
ideal para motores de baixa cilindrada nacionais e importado.
Produto com base importada.
Apresentação do produto: Frascos de 200ml.

HT-2040

LINHA LEVE

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Indicado para aplicação direta no tanque de combustível.
Adicione à gasolina a cada 2 tanques para limpeza imediata de bicos
injetores, válvulas e demais impurezas.
Melhora o desempenho do motor e proporciona economia de gasolina.
Produto com base importada.
Apresentação do produto: Frascos de 200ml.
LINHA LEVE

HT-2090

ADITIVO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL
Composto de agentes anticorrosivos que adicionado ao combustível
diesel, aumenta diretamente o rendimento do motor.
Lubricando e protegendo os elementos da injeção eletrônica e bombas.
Reduz resíduos das válvulas e pistões.
Produto com base importada.
Apresentação do produto: Frascos de 200ml.
LINHA PESADA

LIMPA RADIADOR
Preparado à base de ácidos orgânicos elaborado para
limpar sistemas de arrefecimento.
Elimina a ferrugem e resíduos do radiador, das mangueiras
e do bloco do motor. Produto concentrado.
Apresentação do produto: Frascos de 200ml.
LINHA LEVE E PESADA
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DESCARBONIZANTE CARBOTECH

Desengripa e lubrifica instantaneamente,
formando uma película protetora contra a
oxidação e a ferrugem. Aplicado em
fechaduras, parafusos, comandos mecânicos,
engrenagens, dobradiças, ferramentas, etc.
Apresentação do produto em lata de 321ml,
contendo 182g de peso líquido.

Limpeza e descarbonização de carburadores e
peças de motores em geral. Aplicado em bicos
injetores, coletores de admissão, válvulas e
câmeras de combustão. Auxilia na partida de
motores com problemas de carburação.
Apresentação do produto em lata de 300ml,
contendo 200g de peso líquido.

LINHA LEVE
E PESADA

HT-4010

DESENGRIPANTE LUB MAX

LINHA LEVE
E PESADA

GRAFITE

Limpeza instantânea de sistemas de ignição e
injeção eletrônica de veículos. Após a
aplicação, elimina as falhas dos contatos em
minutos. Apresentação do produto em lata de
300ml, contendo 200g de peso líquido.

Produto especificamente elaborado para
lubrificar áreas onde óleos e graxas não são
aceitos, não formando uma pasta e mantendo
lubrificado à seco. Facilita os movimentos e
reduz o desgaste. Apresentação do produto em
lata de 300ml, contendo 180g de peso líquido.

LINHA LEVE
E PESADA

HT-4050

LIMPA CONTATO

LINHA LEVE
E PESADA

SILICONE

GRAXA

Foi desenvolvido para aplicação a seco com o
objetivo de facilitar a aplicação do produto em
superfície em locais de difícil acesso, oferecendo
proteção com economia e facilidade de uso.
Apresentação do produto em lata de 300ml,
contendo 200g de peso líquido.

Produto elaborado a partir de óleos sintéticos
para ser utilizado em locais que necessitam
de lubrificação de alta performance e grande
poder de aderência. Possui excelente
penetração e aderência ao metal e borrachas.
Apresentação do produto em lata de 300ml,
contendo 220g de peso líquido.

LINHA LEVE
E PESADA

HT-4090

HT-4030

HT-4020

HT-4000

LINHA DE SPRAY

LINHA LEVE
E PESADA

LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA

HT-4080

Sua finalidade é fazer a limpeza e higienização
dos dutos de ar condicionado de veículos que
possuem ar condicionado ou sistema de
ventilação. O uso correto do produto, previne
problemas respiratórios como alergia, fungos e
bactérias. Apresentação do produto em lata de
300ml, contendo 210g de peso líquido.
LINHA LEVE
E PESADA
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55 11 2703-5930
@hitechprodutosautomotivos
vendas@hitech.ind.br
hitechprodutosautomotivos
Hi Tech Ind. Com. Ltda
Estrada Municipal Yoneji Nakamura, 808.
Distrito Industrial do Taboão - Mogi das Cruzes - SP.
CEP: 08772-011

hitechprodutosautomotivos

