
DISCOS PARA PISOS  ·  FIBRAS DE LIMPEZA  

Fabricado nos
EUA desde 1969

FIBRAS 100% PROVENIENTES
DE MATERIAL PET RECICLADO

Não são usadas resinas de
fenol-formaldeído no processo

de união das fibras.



ENCERADEIRA
ELÉTRICA

ENCERADEIRA
ELÉTRICA DE
ALTA ROTAÇÃO

ENCERADEIRA
A GÁS DE ALTA
ROTAÇÃO

ENCERADEIRA/
LAVADORA A BATERIA
DE ALTA ROTAÇÃO

LAVADORA
AUTOMÁTICA

FULL CYCLE™

A Américo desenvolveu o Full Cycle™, uma tecnologia inovadora de discos de 
limpeza que foram especialmente formulados para se decompor numa fração do 
tempo gasto nos discos convencionais.

O que é Full Cycle?

Discos fabricados com plástico PET 100% reciclado e formulados especialmente 
para biodegradar rapidamente quando descartados em um aterro sanitário.

Então o que isso siginifica para o usuário final e para o meio ambiente? Os 
consumidores têm acesso a produtos de alta qualidade com rendimentos de 
longa duração – ao mesmo tempo em que reduz o impacto da humanidade sobre 
o meio ambiente.

- Mesma construção principal dos discos, agora formulados para decompor 
rapidamente quando descartados no aterro sanitário.

- Testes do tipo ASTM D5511 mostram que os discos Full Cycle™ da 
Américo decompuseram até 78% em menos de um ano – comparado com 
os menos de 4% dos nossos discos tradicionais. Estes testes muitas vezes 
mostram resultados mais rápidos do que nas condições normais dos 
aterros. A verdadeira taxa de biodegradação dos discos Full Cycle™ da 
Américo, assim como a taxa de todos os materiais plásticos em aterros, 
será mais lenta e pode variar dependendo das condições reais do aterro.

- Não deixa toxinas e nem resíduos tóxicos no meio ambiente.

- Gás metano é criado durante o processo de decomposição, que pode ser 
capturado e convertido em energia onde existam instalacões desse tipo.

Quando os consumidores virem o selo Full Cycle™, saberão que têm 
um produto de qualidade e que reduz o impacto no meio ambiente. 
Ser bons administradores do meio ambiente é simplesmente a nossa 
responsabilidade corporativa e é o que nos diferencia de outros 
fabricantes.

Discos Américo Full Cycle™ x Discos de limpeza convencionais
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Discos Américo Full Cycle™ Discos de limpeza convencionais

REDUZIR REUTILIZAR RECICLAR FULL CYCLE

ALTA QUALIDADE E
MENOR IMPACTO NO MEIO AMBIENTE.



ATÉ
350 RPM

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
0,87 in | 22 mm

DISCOS PARA REMOÇÃO

Disco removedor de alta agressividade

Usado em processos de remoção ultrapesada. As fibras 
grossas, com maior abrasividade e textura mais aberta 
deste disco permitem a remoção total do acabamento. 
Remove rapidamente anos de sujidade acumulada e várias 
camadas de acabamento.

DOMINATOR

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
0,94 in | 24  mm

Disco removedor tradicional

Usado no procedimento de remoção tradicional. Remove 
sujidade e acúmulo de acabamento. Limpa até a superfície 
original.

DISCO PRETO

ATÉ
350 RPM



ATÉ
350 RPM

Disco para limpeza e remoção parcial

Disco para limpeza profunda a úmido ou para remoção 
leve. Este disco remove agressivamente sujidade e marcas 
de piso encardido.

DISCO VERDE

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
10 por embalagem

ESPESSURA
0,36 in | 9 mm

Disco para remoção sem produtos químicos

O disco EcoPrep “EPP” foi desenvolvido para remover o 
acabamento ou para lavar profundamente o piso. Pode ser 
usado a seco ou a úmido. Este procedimento “sem 
químicos” vence o desafio de ser ao mesmo tempo 
ecológico e produzir excelentes resultados.

DISCO ECOPREP “EPP”

ATÉ
350 RPM

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm



DISCOS PARA LIMPEZA

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

Disco para lavadoras automáticas

Sua construção aberta e resistente garante excelente 
desempenho quando usado em lavadora automática. 
Limpa sujidades e marcas de piso, inclusive marcas de 
sapato, preparando o piso para polimento.

DISCO ROSA-FLAMINGO

ATÉ
350 RPM

ATÉ
350 RPM

Disco para limpeza e remoção parcial

Disco para limpeza profunda a úmido ou para remoção 
leve. Este disco remove agressivamente sujidade e marcas 
de piso encardido.

DISCO VERDE

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

-



ATÉ
800 RPM

Disco de limpeza / polimento

Para limpeza diária leve e polimento com uso de
spray. Remove riscos e marcas enquanto lustra o piso.
Proporciona alto brilho.

DISCO VERMELHO

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm



DISCOS PARA POLIMENTO

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

Disco super lustrador

Disco desenvolvido para lustrar pisos limpos e secos. Utilize 
o disco a seco ou com spray para aumentar o brilho do 
piso após o polimento.

DISCO BRANCO

ATÉ
3000 RPM

BAIXA ROTAÇÃO

ALTA ROTAÇÃO: FIBRAS NATURAIS

ATÉ
800 RPM

Disco de limpeza / polimento

Para limpeza diária leve e polimento com uso de spray. 
Remove riscos e marcas enquanto lustra o piso. 
Proporciona alto brilho.

DISCO VERMELHO

TAMANHOS (mm)
300, 350, 410, 430, 510

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

TAMANHOS (mm)
510, 680

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

Disco para polimento em alta rotação

É perfeito para a nova tendência de revestimentos mais 
sólidos e com acabamentos mais duros, o que exige um 
disco mais agressivo. Deve ser usado em polimentos 
esporádicos.

PORKO EXTREME

ATÉ 3000 RPM

Disco para polimento em alta rotação

Para o resultado máximo em polimento em alta rotação. 
Composto de fibras naturais para uso em acabamentos 
duros.

PORKO PLUS

TAMANHOS (mm)
410, 430, 510, 680

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

ATÉ 3000 RPM



Disco para polimento em alta rotação

Para polimento térmico. Produz alto brilho.
Deve ser utilizado a seco com spray. Recomendado
para acabamentos macio e médio.

IMAGE BEGE

TAMANHOS (mm)
510, 680

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

ATÉ 3000 RPM

Disco para polimento em alta rotação

Este disco, extremamente suave ao toque, permite o 
polimento entre demãos de acabamento. Proporciona um 
brilho surpreendente eliminando o processo de cura de
24 horas. Ideal para acabamentos macios a duros.

IMPRESS

TAMANHOS (mm)
510, 680

EMBALAGEM
5 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

ATÉ 3000 RPM

ALTA ROTAÇÃO: FIBRAS SINTÉTICAS



DISCOS DIAMANTADOS TWISTER™

Twister™ é um sistema revolucionário de limpeza que consiste em discos 
impregnados com bilhões de diamantes microscópicos que limpam e fazem o 
polimento do piso mecanicamente, dispensando o uso de produtos químicos. 

O Twister™ pode ser utilizado na maioria dos revestimentos, tais como: terrazzo, 
pedras naturais, concreto, vinil e epoxy.

O sistema Twister™ transforma seu piso sujo, encardido e desgastado em limpo, 
polido e brilhante.

Para uso em enceradeiras de baixa e alta rotação

Para uma limpeza pesada de pisos desgastados. Twister™ 
Red remove eficientemente arranhões e manchas, deixando 
a superfície preparada para os próximos passos do sistema 
Twister™.

TWISTER™ RED (VERMELHO) (Grão 400)

TAMANHOS (mm)
410, 430, 510, 680

EMBALAGEM
2 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

Para uso em enceradeiras de baixa e alta rotação

Primeira etapa do sistema de limpeza Twister™, Standard 
ou Intensivo. Twister™ White remove pequenos arranhados, 
criando uma superfície acetinada e limpa, preparando o 
piso para os próximos passos.

TWISTER™ WHITE (BRANCO) (Grão 800)

TAMANHOS (mm)
410, 430, 510, 680

EMBALAGEM
2 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm



Para uso em enceradeiras de baixa e alta rotação

Etapa final do método Standard ou Intensivo e para a 
manutenção diária. Proporciona brilho intenso na superfície 
do piso quando usado regularmente. Compatível com todos 
os pisos. Para polimento em alta rotação de concretos 
lapidados, terrazzo e superfícies de pedra natural.

TWISTER™ GREEN (VERDE) (Grão 3000)

TAMANHOS (mm)
410, 430, 510, 680

EMBALAGEM
2 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

Para uso em enceradeiras de baixa e alta rotação

Segunda etapa para o método Standard ou Intensivo 
Twister™. Deixa a superfície preparada para a última etapa 
do sistema de limpeza.

TWISTER™ YELLOW (AMARELO) (Grão 1500)

TAMANHOS (mm)
410, 430, 510, 680

EMBALAGEM
2 por embalagem

ESPESSURA
1 in | 26 mm

CONCRETO ANTES

CONCRETO DEPOIS

GRANILITE ANTES

GRANILITE DEPOIS

VINIL ANTES

VINIL DEPOIS



DIFERENCIAIS 

Tamanho: 11,43 x 6,73 cm
FIBRA LT MELAMINA DISCO DE MELAMINA

Máquina de velocidade: até 3000 RPM
DISCO DE FIBRA DE COCO

- Dupla face
- Sem odor
- Antirrisco
- Usar apenas com água ou detergente 
  neutro
- Remove manchas, giz de cera, lápis de 
  cor, pincel atômico, caneta etc.
- Alta durabilidade
- Seguro em paredes e madeira

Feito de uma espuma polimérica de células 
abertas que restaura azulejos, reboco e 
remove marcas pretas sem o uso de 
produtos químicos.
Utilizado para limpeza e restauração de 
pisos como: terrazo, vinílico, cerâmica, 
porcelanato, epóxi ou piso de concreto.
Usado também para limpeza de rejuntes.

A fibra de coco natural proporciona a 
possibilidade de ser utilizada para finalidade 
dupla, tanto como polimento como para 
limpeza. As fibras de coco são orgânicas, 
biodegradáveis e produzem um aroma de 
coco agradável quando utilizadas. 100% de 
fibra reciclada, combinados com fibra de 
coco natural, verdadeiramente sustentável.

Tamanho: 14,30 x 8,58 cm Tamanho: 11,43 x 6,73 cm
ESPONJA MÁGICA XTRACT

Tamanho: 510, 680 mm
Máquinas de velocidade: até 3000 RPM

PELO DE PORKO BUCKAROO

- Antirrisco
- Antibacteriana
- Anti odor
- Altamente durável
- Design ergonômico para fácil manuseio
- Limpeza de superfícies em cerâmica, inox, 
  porcelanas, cristais, pecas plásticas, vidros 
  e pratarias
- Limpeza de utensílios de cozinha 
  industrial, restaurantes, pecas
  sanitárias etc.

- Dupla face
- Sem odor
- Antirrisco
- Usar apenas com água ou detergente  
  neutro
- Remove manchas, giz de cera, lápis de 
  cor, pincel atômico, caneta etc.
- Alta durabilidade
- Seguro em paredes e madeira

Feito de fibras naturais e sintéticas 
misturadas com agressivo abrasivo. É ideal 
para acabamento rígido de piso.

ESPONJA DE POLIÉSTER AZUL



DIFERENCIAIS 

FIBRA MANUAL CASCA DE NOZES
Fibra de limpeza inovadora com cascas de nozes orgânicas 
trituradas. Essa fibra tem um abrasivo natural que 
proporciona ação de limpeza agressiva para praticamente 
qualquer superfície. Use-a em cerâmica, porcelana, aço 
inoxidável, superfícies pintadas e muito mais.  

Disponível nos grãos: 60, 80, 100, 120, 150

As Telas Abrasivas Americo são normalmente utilizadas 
para a remoção de revestimentos em madeira e reparação 
em pavimentos pintados.
- Aproveitamento dos dois lados da tela
- Tratamento a seco ou úmido

TELAS ABRASIVAS

FIBRAS

FIBRAS LT
TAMANHOS EXCLUSIVOS
11,5 X 25,5 cm

DOMINATOR
PRETA
VERDE
VERMELHA
BRANCA

FIBRAS MANUAIS
TAMANHOS EXCLUSIVOS
10 X 15 cm

LIMPEZA LEVE, BRANCA
LIMPEZA MÉDIA, VERDE
LIMPEZA PESADA, PRETA



 

Rua Arpuí, 101, Casa Verde.
São Paulo/SP - CEP 02514-050

+55 11 3858.8122

www.americodobrasil.com.br

QUEM SOMOS

A Americo Manufactoring é uma empresa familiar com mais de 40 anos de 
tradição e é a segunda maior fabricante de discos de limpeza e manutenção do 
mundo. Nossos produtos estão presentes em mais de 70 países. Nossa empresa 
preza pela alta qualidade de nossos produtos, todos fabricados com fibras 
sintéticas de poliéster a partir de materiais reciclados, como garrafas PET de água 
e refrigerante.

A Americo oferece uma linha extensa de produtos para limpeza profissional como 
fibras, telas abrasivas e discos. Dentre os discos, destacamos as linhas para 
limpeza suave, removedores tradicionais (a seco, úmido ou que dispensam uso de 
produtos químicos), abrasivos, de polimento em alta ou baixa rotação, cada um 
para um tipo de piso e limpeza.

Os produtos ecologicamente corretos da Americo chegam ao mercado com 
qualidade superior aos concorrentes. Nossos preços são altamente competitivos 
devido ao grande know-how e tecnologia empregada na produção de nossos 
produtos.

A Americo é uma empresa líder em reciclagem.
100% de nossas fibras são provenientes de material PET reciclado.

38 garrafas de água (335ml cada)

1 caixa de discos para pisos de 510mm (5 discos)


