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A Norton, marca líder e pertencente ao grupo Saint-Gobain, desenvolve 
soluções para o tratamento de superfícies fundamentais para o bem-estar 
de cada um, e o futuro de todos. Presente em muitos lugares: casas, locais de 
convivência, edifícios, transporte, infraestrutura, além de muitas aplicações 
industriais.

Proporciona segurança, cuidado e conforto, ao mesmo tempo em que 
atua junto aos desafios de cuidar das pessoas, da construção sustentável, 
eficiência de recursos e de mudanças climáticas.

Alinhado com o propósito Norton, a linha de produtos Norton Care nasce 
diretamente para a proteção e cuidado de todos.

SAIBA MAIS 
SOBRE A NORTON
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Os tempos mudaram e com eles muitos de nossos hábitos.
Independentemente da pandemia, a forma como fazemos muitas coisas foram 
transformadas.

NOVAS ROTINAS, NOVAS SOLUÇÕES
A preocupação com a higienização de ambientes (casas, escritórios, empresas, 
etc.) ganhou mais atenção e necessidade por produtos com melhores 
tecnologias, eficácia, etc. Com Norton Care nossa missão é contribuir para 
um ambiente mais seguro, por meio de soluções inovadoras e sustentáveis.

Utilize produtos que se preocupam com a sua saúde e o seu bem-estar, a 
Norton Care tem produtos que garantem mais cuidado e a proteção que você 
e sua família merecem.

MAIS RESULTADO E CUIDADO
NA SUA ROTINA DE LIMPEZA!
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Utilize produtos que se preocupam com a sua saúde e o seu bem-estar, 
a Norton Care possui produtos que garantem mais cuidado e a proteção 
que você, sua família e seu negócio merecem.

Os produtos Norton Care possuem um selo que certificam 
a compensação ambiental, através de uma plataforma de 
rastreamento de notas fiscais emitidas por cooperativas e 
operadores de reciclagem parceiros. Garantindo que parte dessas 
embalagens tenham o descarte ideal.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM COMPENSAÇÃO AMBIENTAL?
É um processo que, assim como o nome sugere, visa compensar 
os impactos negativos do descarte das embalagens.

VAMOS LEVAR TODO CUIDADO E PROTEÇÃO 
PARA ALÉM DE NOSSAS CASAS.

Produtos biodegradáveis são compostos por elementos orgânicos 
que se decompõem no meio ambiente em um curto espaço de 
tempo. São sustentáveis e reduzem a poluição e contribuem com 
a redução do lixo nas cidades. Os produtos Norton Care possuem 
com tecnologia biodegradável, afinal, o cuidado e proteção do 
meio ambiente é um trabalho de todos.

Produtos veganos são em geral compostos com matéria prima 
de origem vegetal, livres de componentes animais. Hoje esses 
produtos podem ser encontrados em diversos mercados, como 
moda, cosméticos e alimentos. 

A LINHA NORTON CARE TRAZ SOLUÇÕES VEGANAS 
DE ALTO DESEMPENHO.

A tecnologia VírusFree foi desenvolvida para proteger superfícies 
contra vírus e bactérias, impedindo a contaminação cruzada, ou 
seja, de uma superfície para outra.
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LINHA DE 
TRATAMENTO 
DE PISOS 
A linha de Tratamento de piso Norton 
Care é indicada para ambientes com 
grande circulação de pessoas, pois há 
um acúmulo de sujidades e desgaste ao 
longo do tempo, tornando a limpeza dos 
pisos ainda mais complicada.



TRATAMENTO DE PISO
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É composto por ceras e resinas que reagem com o composto metalizado produzindo uma 
película dura com filme transparente, antiderrapante e resistente, que não amarela o piso. 

Superfície: É ideal para superfícies sintéticas, mármores, ardósias e pisos vínilico de baixo 
tráfego de pessoas.
Aplicação: Uso com MOP ou pano com rodo. Conservação com enceradeira sistema LS 
(Low Speed).
Benefícios: Alto nível de brilho e excelente resistência.
Atenção: Não é compatível para os sistemas HS e UHS.  
                 Não misturar o produto com água ou outros líquidos.

Proporciona altíssimo nível de brilho, excelente resistência ao tráfego quando comparado 
com impermeabilizantes tradicionais, atua na redução de marcas pretas de sapato e 
possui características antiderrapantes. O Impermeabilizante para piso HS Norton não 
desenvolve coloração amarelada, mesmo após múltiplas aplicações, com extraordinário 
poder de nivelamento.   

Superfície: Ideal para pisos frios, granilite, cimento queimado e pisos térmicos.
Aplicação: Uso com MOP ou pano com rodo. Conservação com enceradeira sistema HS 
(High Speed) ou UHS (Ultra High Speed).
Benefícios: Alto nível de brilho e excelente resistência.
Atenção: Não misturar o produto com água ou outros líquidos.

O Impermeabilizante para piso UHS Norton proporciona altíssimo nível de brilho e excelente 
resistência quando comparado com impermeabilizantes tradicionais. O Impermeabilizante 
para piso UHS Norton não desenvolve coloração amarelada, mesmo após múltiplas aplicações.

Superfície: Ideal para pisos frios, granilite, cimento queimado e pisos térmicos de alto tráfego.
Aplicação: Uso com MOP ou pano com rodo. Conservação com enceradeira sistema UHS (Ultra 
High Speed).
Benefícios: Alto nível de brilho e excelente resistência.
Atenção: Exclusivo para tratamentos com sistema UHS (Ultra Hight Speed).   
                 Não misturar o produto com água ou outros líquidos.  

Validade: 24 meses após a fabricação

Validade: 24 meses após a fabricação

Validade: 24 meses após a fabricação

IMPERMEABILIZANTE PARA PISO - LS

IMPERMEABILIZANTE PARA PISO - HS

IMPERMEABILIZANTE PARA PISO - UHS

78072744921

78072744922

78072744923

5L

5L

5L

Pronto para uso

Pronto para uso

Pronto para uso

4 unidades

4 unidades

4 unidades

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

QUANT. POR PACOTE

QUANT. POR PACOTE

QUANT. POR PACOTE

EMBALAGEM

EMBALAGEM

EMBALAGEM

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO



TRATAMENTO DE PISO
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Sua fórmula possui um excelente espelhamento e nivelamento. Produz filme de alta 
resistência que penetra nos poros, aderindo firmemente nos pisos, facilitando a aplicação 
e acabamento final.

Superfície: Indicado para pisos de cerâmica, granilite, granito, mármore, ladrilhos, 
madeira plastificada, ardósia e etc. 
Aplicação: Mop ou pano com rodo.
Benefícios: Excelente espelhamento, nivelamento e alta resistência.

Ideal para limpeza e remoção de ceras e emulsões brilhantes de base aquosa.

Superfície: Indicado para pedra, mármore, cerâmica, granilite, pisos vinilicos e pisos 
frios em geral.
Aplicação: Enceradeira industrial.
Benefícios: É indicado para diferentes tipos de pisos, e possui alto poder de remoção. 
Atenção: Pode ser empregado em qualquer tipo de piso, com exceção dos pisos de 
madeira ou revestidos em madeira.

Selador para piso 2 em 1 Norton foi desenvolvido para tratamento e acabamento de pisos 
frios. Dispensa o uso de bases seladoras para baixo tráfego, pois sua formulação contém 
ingredientes que penetram profundamente na porosidade do piso.
  
Superfície: Indicado para todos os pisos, exceto cimento não queimado.
Aplicação: Uso com MOP. Conservação com enceradeira sistema HS (High Speed).
Benefícios: Sela e dá acabamento. Alta resistência.

Validade: 24 meses após a fabricação

Validade: 24 meses após a fabricação

Validade: 24 meses após a fabricação

SELADOR PARA PISO

REMOVEDOR DE CERA

SELADOR PARA PISO 2 EM 1

78072744919

78072744915

78072744920

5L

5L

5L

Pronto para uso

Remoção leve: 100ml rende 1 litro 
Remoção pesada: 100ml rende 500 ml

Pronto para uso

4 unidades

4 unidades

4 unidades

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

QUANT. POR PACOTE

QUANT. POR PACOTE

QUANT. POR PACOTE

EMBALAGEM

EMBALAGEM

EMBALAGEM

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO



LIMPEZA
A linha de Limpeza Norton Care é indicada 
para limpeza de pisos e superfícies, 
garantindo mais segurança e bem estar em 
diversos ambientes.



LIMPEZA

Ideal para limpeza em geral. Pode ainda ser usado como lava-louças de alta performance 
com excelente poder desengordurante e emulsionante.

Superfície: Pisos, superfícies metálicas e pintadas, vidros e utensílios em geral.
Benefícios: Alto poder desengordurante; Ideal para todos os ambientes.

Indicado para limpeza de superfícies e pisos de diversos ambientes.

Superfície: Pisos, azulejos vitrificados, cerâmicas, porcelanatos, divisórias, peças 
sanitárias, vidros, espelhos, etc.
Benefícios: Multisuperfícies; Para limpeza diária.
Fragrância: Tradicional e Lavanda. 

Limpador de piso Norton é ideal para a limpeza de diversos ambientes e superfícies fixas.

Superfície: Indicado para todos os tipos de pisos frios tais como: cerâmicas, porcelanatos, 
vitrificados, plastificados, emborrachados,  granito polido, granilite, marmorite, pisos vinílicos, 
pvc e sintéticos.
Aplicação: Mop ou pano com rodo.
Benefícios: Multisuperfícies e ambientes.
Atenção: Recomenda-se para todos os ambientes, exceto para cozinhas.

TRADICIONAL

LAVANDA

Validade: 24 meses após a fabricação

Validade: 24 meses após a fabricação

Validade: 24 meses após a fabricação

Validade: 24 meses após a fabricação

DETERGENTE NEUTRO

LIMPADOR MULTIUSO

LIMPADOR PARA PISO

78072744934

78072744930

78072745978

78072745977

78072744929

78072745976

78072744928

78072745975

5L

15ML

5L

15ML

1L

1L

5L

5L

Limpeza Leve: 100ML rende 10L  
Limpeza Pesada: 100ML rende 5L

Limpeza Leve: 15ml rende 7,5L
Limpeza Pesada: 15ml rende 750ml

100ML rende 3L

Limpeza Leve: 100ml rende 50L  
Limpeza Pesada: 100ml rende 5L

Limpeza Leve: 100ml rende 50L  
Limpeza Pesada: 100ml rende 5L

Limpeza Leve: 15ml rende 7,5L
Limpeza Pesada: 15ml rende 750ml

Limpeza Leve: 100ML rende 50L 
Limpeza Pesada: 100ML rende 5L

Limpeza Leve: 100ML rende 50L  
Limpeza Pesada: 100ML rende 5L

4 unidades

20 unidades

4 unidades

20 unidades

6 unidades

6 unidades

4 unidades

4 unidades

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

QUANT. POR PACOTE

QUANT. POR  PACOTE

QUANT. POR PACOTE

QUANT. POR PACOTE

EMBALAGEM

EMBALAGEM

EMBALAGEM

EMBALAGEM

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO
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LIMPEZA

Ideal para eliminar odores desagradáveis como: fumo, mofo, suor e etc.

Superfície: Todos os tipos de ambientes.
Benefícios: Elimina odores desagradáveis; Longa duração.
Fragrância: Brisa suave.

Validade: 24 meses após a fabricação

NEUTRALIZADOR DE ODORES

78072744994 200ML Pronto para uso20 unidades

CÓDIGO QUANT. POR PACOTE EMBALAGEM DILUIÇÃO
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DESINFECÇÃO

DESINFECÇÃO 
A linha de Desinfecção Norton Care traz 
segurança e eficácia na desinfecção de 
superfícies e ambientes, com produtos 
que atuam na proteção contra os mais 
diversos tipos de vírus e bactérias.



DESINFECÇÃO

Indicado para desinfecção hospitalar e assistência à saúde. 

Superfície: Para superfícies fixas e artigos não críticos.
Benefícios: Possui ação 2 em 1: limpa e desinfeta, e é indicado para ambientes 
hospitalares na prevenção de infecções cruzadas.
Atenção: Produto exclusivo para uso profissional.

Indicado para desinfetar e limpar superfícies de forma segura e eficiente, atuando na 
eliminação de vírus e bactérias.

Superfície: Pisos, sanitários, ralos e etc.
Benefícios: Possui ação 2 em 1: limpa e desinfeta, e é indicado para todos os ambientes.

Validade: 24 meses após a fabricação

Validade: 24 meses após a fabricação

SUPER DESINFETANTE CONCENTRADO

SUPER DESINFETANTE

CÓDIGO

CÓDIGO

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

EMBALAGEM

EMBALAGEM

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

78072744933

78072744932

78072744931

78072744927

78072744926

78072744925

15ML

1L

5L

15ML

1L

5L

15ml rende 7,5L

10ml rende 5L

10ml rende 5L

15ml rende 2,25L

10ml rende 1,5L

10ml rende 1,5L

20 unidades

6 unidades

4 unidades

20 unidades

6 unidades

4 unidades

SUPER CONCENTRADO
10ml rende 5 Litros

CONCENTRADO
10ml rende 1,5 Litros
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DISCOS 
PARA PISO 
A Linha de Discos para pisos Norton 
Care atende todas as etapas do processo 
de tratamento de piso, da remoção 
ao polimento. Desenvolvida com uma 
tecnologia capaz de evitar a proliferação 
de vírus e bactérias.



DISCOS PARA PISO

É indicado para remoção de ceras antigas e sujeiras de difícil remoção.
Ideal também para pisos de cimento na finalização de obras.

Etapa: Remoção.
Aplicação: Uso úmido ou seco.
Máquina: Enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação.
RPM: 175 - 300.

É ideal para remoção de sujeiras pesadas e tratamentos em assoalhos.

Etapa: Remoção.
Aplicação: Uso úmido ou seco.
Máquina: Enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação.
RPM: 175 - 300.

Indicado para remoção total das camadas de acabamentos, seladores e contaminantes de pisos.

Etapa: Remoção.
Aplicação: Uso úmido ou seco.
Máquina: Enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação.
RPM: 175 - 300.

Indicado para remoção de sujeiras impregnadas e camadas superficiais em todos os tipos de 
pisos, sem danificar as camadas inferiores.

Etapa: Limpeza.
Aplicação: Uso úmido ou seco.
Máquina: Enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação.
RPM: 175 - 300.

Validade: Indeterminada

Validade: Indeterminada

Validade: Indeterminada

Validade: Indeterminada

REMOÇÃO ULTRA PESADA

REMOÇÃO PESADA

REMOÇÃO

LIMPEZA

78072745989

78072745992

78072745997

78072745998

78072744143

78072744144

78072744158

78072744166

350MM

410MM

350MM

410MM

350MM

410MM

350MM

410MM

Azul

Azul

Marrom

Marrom

Preto

Preto

Verde

Verde

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

DIMENSÃO

DIMENSÃO

DIMENSÃO

DIMENSÃO

COR

COR

COR

COR
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DISCOS PARA PISO

Indicado para a limpeza da primeira camada do piso, removendo sujeiras menos 
empregnadas, pequenos riscos e manchas. Pode ser usado também para reaplicar 
as camadas de acabamento.

Etapa: Limpeza e aplicação de cera.
Aplicação: Uso úmido ou seco.
Máquina: Enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação.
RPM: 175 - 300.

Indicado para remoção de marcas e riscos, fazendo o polimento simultaneamente. 

Etapa: Polimento.
Máquina: Enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação.
RPM: 175 - 300.

Indicado para operações de polimento proporcionando um alto nível de brilho. 

Etapa: Polimento.
Máquina: Enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação.
RPM: 175 - 300.

Indicado para remoção de marcas, riscos e polimento em locais de tráfego intenso.

Etapa: Polimento.
Máquina: Exclusivo para uso em enceradeiras de alta rotação.
RPM: 1500, ou superior.

Validade: Indeterminada

Validade: Indeterminada

Validade: Indeterminada

Validade: Indeterminada

LIMPEZA & APLICADOR DE CERA

POLIMENTO

LUSTRADOR

PELE DE PORCO

78072744167

78072744168

78072745993

78072745994

78072744170

78072744171

78072746082

350MM

410MM

350MM

410MM

350MM

410MM

510MM

Vermelho

Vermelho

Amarelo

Amarelo

Branco

Branco

Cinza

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

DIMENSÃO

DIMENSÃO

DIMENSÃO

DIMENSÃO

COR

COR

COR

COR
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SUPER FIBRA 
A linha de Super fibras Norton Care é indicada 
para limpeza geral de diversas superfícies, 
desde as mais difíceis até as mais delicadas. 
Desenvolvida com uma tecnologia capaz de 
evitar a proliferação de vírus e bactérias.



FIBRAS DE LIMPEZA

Indicada para limpeza de superfícies delicadas.

Superfície: Vidro, porcelana, cerâmica, metal, aço inox, piscinas e limpeza doméstica 
em geral.
Aplicação: Manual.
Benefícios: Alta durabilidade; Não agride a superfície.

Indicada para limpeza geral de diversas superfícies.

Superfície: Bancadas, pisos, azulejos e utensílios.
Aplicação: Manual.
Benefícios: Multisuperfícies; Maior durabilidade.
Atenção: Não utilizar em inox superfícies pintadas e/ou delicadas.

Indicada para limpeza pesada de superfícies com sujeiras impregnadas.

Superfície: Grelhas, panelas, chapas ou limpeza de final de obra.
Aplicação: Manual.
Benefícios: Remove as sujeiras mais difíceis; Alta durabilidade.
Atenção: Não utilizar em inox superfícies pintadas e/ou delicadas.

Validade: Indeterminado

Validade: Indeterminado

Validade: Indeterminado

SUPER FIBRA LIMPEZA SEM RISCO

SUPER FIBRA LIMPEZA GERAL

SUPER FIBRA LIMPEZA PESADA

78072744174

78072744176

78072744177

225x110x8MM

225x110x8MM

225x110x20MM

Branco

Verde

Preto

SUB 2 unidades
CX 24 unidades

SUB 2 unidades
CX 24 unidades

SUB 1 unidade
CX 24 unidades

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

QUANT. POR CAIXA

DIMENSÃO

DIMENSÃO

DIMENSÃO

COR

COR

COR
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PELÍCULA 
ADESIVA 
A Película adesiva Norton Care inativa vírus 
e bactérias presentes em superfícies em 
apenas 10 segundos, graças a sua tecnologia 
VírusFree, produzida com íons de prata, que 
protege áreas de contato compartilhadas por 
muitas pessoas, evitando a disseminação de 
doenças contagiosas.



PELÍCULA ADESIVA

Indicada para uma grande variedade de aplicações em superfícies planas e com 
pouca irregularidade, como vidros, superfícies metálicas, plásticas, etc.

Benefícios: Proteção permanente, fácil aplicação, transparente, não deixa resíduos.

Validade: Indeterminada
*Item sob encomenda

Mata o vírus em segundos*
Elimina 99% dos vírus e bactérias

PELÍCULA ADESIVA VÍRUSFREE

78072746376

78072746377

78072748891

78072748892

1.500MMX10M

1.500MMX50M

45X45CM

60X60CM

Rolo*

Rolo*

Folha

Folha

1 unidade

1 unidade

10 unidades

10 unidades

CÓDIGO QUANT. POR CAIXA DIMENSÃO FORMATO
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MANTA 
FILTRANTE
A linha de Manta filtrante Norton Care foi 
desenvolvida com tecnologia Antiviral & 
Antibacteriana, responsável por reduzir a 
proliferação de vírus e bactérias que se alojam 
na manta e contaminam o ambiente.



MANTA FILTRANTE

IIndicada para filtragem de partículas do ar, constituída de fibras sintéticas 
entrelaçadas e interligadas por resina resistente e à prova d’água. 

Aplicação: Ar condicionados, cabines de pintura, secadores industriais, 
desumidificadores e coletores de pó.
Benefícios: Alta eficiência na filtragem do ar e lavável até 5 vezes sem perder a 
eficácia, diminuem as contaminações virais e bacteriológicas, baixa perda de carga e 
alta durabilidade, não sofre alterações dimensionais e atende todas as necessidades 
de filtragem.   

SOB ENCOMENDA

MANTA FILTRANTE VÍRUSFREE

78072729724

78072729725

78072729731

78072729738

78072752846

78072752847

78072752848

78072752851

F95 - 7,3MM

F150 - 8,3MM

F250 - 9,3MM

F550 - 19,5MM

F95 - 7,3MM

F150 - 8,3MM

F250 - 9,3MM

F550 - 19,5MM

Antiviral  

Antiviral    

Antiviral    

Antiviral    

Antiviral & Antichama

Antiviral & Antichama

Antiviral & Antichama

Antiviral & Antichama

1 unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

CÓDIGO QUANT. POR CAIXA ESPESSURA MODELO
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MÁSCARAS 
DESCARTÁVEIS 
TNT 
As máscaras funcionam como uma barreira física 
para a liberação de gotículas presentes no ar, 
quando há tosse, espirros e até mesmo durante 
uma conversa.
Seu uso é essencial e diminui consideravelmente 
a chance de contágio quando todos usam.



MÁSCARAS DESCARTÁVEIS

As Máscaras Descartáveis TNT Norton além de possuir 3 camadas, oferecem 
99% de proteção de partículas e 98,4% de proteção bacteriana. Produzidas em 
TNT, proporcionam equilíbrio entre proteção e respirabilidade, o que assegura 
conforto aos usuários.

    3 Camadas sendo: 
                      1ª CAMADA - BARREIRA CONTRA RESPINGOS
                      2ª CAMADA - FILTRO CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS
                      3ª CAMADA - TECIDO CONTÁVEL PARA A PELE

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TNT

78072724012 175x95mm Branca
CX 500 unidades
SUB 50 unidades
PCT 10 unidades

CÓDIGO QUANT. POR CAIXA DIMENSÃO COR
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