


Conheça Nossa Empresa
A PDG, criada em um processo de crescimento e expansão dos negócios, é responsável por dar continuidade na
trajetória da marca JACARÉ, comercializada no Brasil desde 1912. Com sede operacional e administrativa localizada
em Contagem, próximo ao CEASA (Central de Abastecimento de Minas Gerais), tem o compromisso de preservar a
tradição da marca, e manter o reconhecimento e admiração dos nossos clientes e colaboradores. Contamos com
profissionais impulsionados pela busca permanente da qualidade, desenvolvendo produtos com eficiência, seguindo
normas de todos os órgãos competentes do segmento. Trabalhamos em constante evolução, atentos as novas demandas
do mercado, buscando oferecer soluções práticas e inovadoras aos mais exigentes consumidores do território nacional.

www.querosenejacare.com

Política de Qualidade:
A PDG atua no desenvolvimento, produção e comercialização de saneantes domissanitários e produtos químicos 
buscando a satisfação dos seus clientes, através da melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade.
Desta forma distribui o querosene e toda a linha de produtos em latas e tambores de aço, material 100% reciclável, 
preservando o meio ambiente e a qualidade no armazenamento e transporte, gerando maior segurança em toda a 
cadeia de suprimentos. 

@querosenejacare
@querosenejacareoficial



A MARCA
 1859 – Descoberta do petróleo, Pensilvânia , EUA.

 1870-1911 – Standard Oil Company Ohio (SOHIO), fundada por John D. Rockefeller. 

 1912 – Standard Oil Company Brazil (“SO” ou ESSO), conhecida pelo nome ESSO Brasileira de Petróleo, 
vendia no país o Querosene Jacaré.

 1950 – Patrocinadora do mais importante radiojornal e telejornal do país, o Repórter ESSO, criou a 
propaganda do Querosene Jacaré.

 2008 – Cosan anuncia a compra do portifólio downstream da ESSO no Brasil.

 2011 – Cosan e Shell criam a Joint Venture denominada Raízen e adotam a marca Shell para combustíveis 
e postos de revenda, devolvendo a marca ESSO à EXXON. 

 2012 – Hoje – A PDG mantém a tradição da marca Querosene Jacaré no Brasil.



APLICAÇÃO:
• Combustível mais seguro para lamparinas e 

aquecedores a óleo;
• Diluente de ótima qualidade;
• Dilui respingo de piche e asfalto;
• Dilui tinta a óleo em pincéis, e rolos de pintura 

(antes da tinta secar);
• Excelente desengordurante para vidros, espelhos, 

superfícies laváveis, pisos de madeira, cerâmica e 
ardósia, desde que estas superfícies não estejam 
enceradas com resina auto brilho (resinas acrílicas, 
poliuretanos, etc.);

• Age profundamente e dissolve a gordura e sujeiras 
sem precisar fazer esforço;

• Remove graxas em correntes, engrenagens, 
ferramentas, máquinas e motores;

• Lubrifica e conserva peças metálicas;
• Também é utilizado como veículo na aplicação de 

inseticidas;

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X900ml

QUEROSENE JACARÉ



QUEROSENE SEM CHEIRO JACARÉ APLICAÇÃO:
• Produto biodegradável de alta performance, 

sem odor característico do querosene 
tradicional;

• Recomendado para limpeza e preservação da 
madeira, remoção de graxa e gordura, 
diluição de tintas, trabalhos em metal, e 
lavagem a seco;

• Possui taxa de evaporação lenta e elevado 
ponto de fulgor; 

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 24X450ml



APLICAÇÃO:
• Dilui de tintas à base de óleo, vernizes e 

esmaltes sintéticos imobiliários;
• Excelente desengordurante e desengraxante;
• Também utilizada na formulação de ceras, 

polidores e produtos de limpeza;

AGUARRÁS JACARÉ

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X900ml



THINNER 516 JACARÉ APLICAÇÃO:
• Recomendado para diluição de seladoras, 

vernizes, primers e esmaltes à base de 
nitrocelulose e sintéticos;

• Excelente para limpeza de pincéis, rolos, 
equipamentos e respingos de tinta;

• Não contém benzol, metanol e metais 
pesados;

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X900ml



THINNER 537 JACARÉ APLICAÇÃO:
• Recomendado para acabamento fino diluição 

de tintas à base de nitrocelulose e sintéticos;
• Alto poder de alastramento e retenção do 

brilho;
• Não contém benzol, metanol e metais 

pesados;

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X900ml



THINNER 507 JACARÉ APLICAÇÃO:
• Recomendado para diluição de tintas à base 

de poliuretano e poliésteres;
• Composição nobre e balanceada;
• Alto poder de alastramento e retenção do 

brilho; 
• Não contém benzol, metanol e metais 

pesados;

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X900ml



REMOVEDOR JACARÉ APLICAÇÃO:
• Alto poder de limpeza, secagem rápida e 

fragrância suave;
• Recomendado para limpeza de pisos de 

madeira e cerâmica (não é recomendado o 
uso em pisos de azulejo, porcelanato ou 
superfícies com resinas auto brilho);

• Dilui tinta à base de óleo, esmalte e vernizes; 
• Remove gorduras e manchas de óleo, tintas, 

pó de lixa, cera e graxa;

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X900ml



VASELINA LÍQUIDA JACARÉ APLICAÇÃO:
• Lubrifica, protege, hidrata e dá brilho;
• Sua capacidade de aderência e penetração 

proporciona excelente lubrificação e 
proteção contra a oxidação, permitindo 
funcionamento e desempenho melhor e 
duradouro;

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X900ml



QUEROSENE AEROSSOL JACARÉ APLICAÇÃO:
• Saneante multiuso, prático, seguro e 

econômico;
• Desenvolvido visando uma maior facilidade 

de aplicação, proporcionando limpeza 
profunda e duradoura.

• Penetra, desengripa, limpa, lubrifica e 
protege ferramentas, máquinas, motores, 
rolamentos, correntes em geral, 
equipamentos esportivos, armas, cabos 
variados, fechaduras, cadeados, dobradiças 
de portas e janelas, esteiras, chaves 
elétricas, utensílios domésticos em geral, 
desde que desligados.

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X300ml



VASELINA AEROSSOL JACARÉ APLICAÇÃO:
• Possui excelente resistência à água, boa 

proteção contra a oxidação e um alto poder 
de lubrificação, suportando a temperaturas 
inferiores a 60ºC;

• Desenvolvida visando uma maior facilidade 
de aplicação;

• Elimina rangidos, solta partes emperradas;
• Pode ser aplicada em metais, plásticos e 

borrachas;
• Desengripante, anticorrosivo ideal para 

ferramentas, máquinas, motores, rolamentos, 
correntes em geral, aparelhos esportivos, 
eletrodomésticos, dobradiças de portas e 
janelas, trilhos de cortinas, esteiras, armas, 
fechaduras;

EMBALAGEM MASTER
• CAIXA 12X300ml






