Limpeza Geral
Uma ampla gama de produtos funcionais,
que aliam limpeza e desinfecção com
eciência e economia.
Desenvolvida para resultados rápidos e seguros,
seja na limpeza leve ou pesada,
proporcionando uma limpeza ágil e econômica
no dia a dia.

PROFESSIONAL CLEANING

MAGIC
3 EM 1
Limpeza e Desinfecção com
um suave e duradouro perfume.
Indicado para superfícies diversas

LIMPGEL
3 EM 1
Limpador perfumador de uso geral,
para ser utilizado nos mais diversos
tipos de pisos e ambientes.

FLOTADOR
MULTIUSO
Limpador Multiuso, flotador de
partículas, indicado para diversas
superfícies e finalidades.

FLOTADOR
INDUSTRIAL
Produto Multiuso, indicado
para superfícies diversas,
com delimoneno (solvente vegetal)

GLASS

SANIT CROST

LIMPA VIDROS

DESINCRUSTANTE

Produto Concentrado
indicado para limpeza profissional
de vidros.

PORCELAN
DETERGENTE NEUTRO
Produto desenvolvido especialmente
para utilização em pisos finos.

Poderoso limpador desincrustante e
desinfetante para vasos sanitários,
mictórios, e azuleijos.

CROST
DESINCRUSTANTE
Detergente ácido concentrado
para limpeza pesada em
pisos rústicos.
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DET AM
MULTIUSO AMONIACAL
Poderoso limpador multiuso concentrado
associado à força removedora e
desincrustante do amoníaco.

GELEIA DE PINHO
INDUSTRIAL
Excelente limpador multifuncional
concentrado utilizado na limpeza
leve ou pesada.

POS OBRA
DESINCRUSTANTE
Limpador concentrado para remoção
de resíduos como tintas a base de água,
cimento, rejunte, terras e etc.
Limpeza profunda, sem agredir.

GELEIA DE PINHO
CONCENTRADO
Sua formulação possui óleo
essencial de pinho, deixando
um agradável perfume

STONE
LIMPA PEDRAS
Detergente concentrado, desenvolvido
para limpeza pesada e desincrustações
em pedras, concretos, cimentados pisos
rústicos e superfícies em geral.

LIMPADOR
USO GERAL
SUPERCONCENTRADO
Produto de alta concentração com
formulação balanceada desenvolvido
para limpeza leve de superfícies e pisos.

LIMPADOR

LIMPADOR

DE USO GERAL

COM BRILHO

Limpador e desinfetante, possui
formulação balanceada. Indicado
para superfícies e pisos finos.

Desenvolvido para limpar e renovar
o brilho perdido em diversos
tipos de pisos.

PROFESSIONAL CLEANING

C12 CLEANER
DESINFETANTE
PERFUMADOR
Limpador de uso geral que promove
ação perfumadora, para diversos
tipos de ambientes e superfícies.

PEROXY 3000
LIMPADOR
DE USO GERAL
Limpador desenvolvido à base de
peróxido de hidrogênio, ideal para
limpeza, controle de odores,
alvejamento com alto desempenho.

FLOT 10
MULTIUSO
Produto indicado para a limpeza geral,
de várias superfícies e pisos.
Ação eficiente contra diversas sujidades,
através de seu alto poder de flotação,
e deixando uma agradável fragrância.

MAGIC 3 EM 1
LIMPADOR PERFUMADOR
Produto que proporciona três resultados
simultâneos, limpa, desinfeta e
perfuma. Ideal para diversos tipos de
ambientes.

POS OBRA PLUS

MAX GREASE

DESINCRUSTANTE

DESENGRAXANTE

Poderoso desincrustante para remoção
de resíduos inorgânicos, como, terra
látex, cimento e rejuntes, provenientes
de obras.

Desengraxante concentrado alcalino,
especialmente formulado para ação
rapida em óleos, graxas, incrustações
e pisos encardidos em geral.

SS GREASE
DETERGENTE NEUTRO
Detergente concentrado
com excelente poder desengraxante e
desengordurante, ideal para açougues,
peixarias, laticínios, cozinhas, etc.
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Desinfetantes
Uma linha completa de desinfetantes,
que aliam limpeza e desinfecção com
eciência e economia.
Produtos Concentrados, Superconcentrados
e Pronto Uso, com e sem Fragrância,
desenvolvidos para os mais diversos ambientes.
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DESINFETANTE
PRONTO USO
O Produto elimina microorganismos,
garantido o controle microbiológico.

DESINFETANTE
SUPERCONCENTRADO
O produto elimina microorganismos,
garantindo o controle microbiológico
com um alto rendimento.

DESINFETANTE
PERFUMADOR
CONCENTRADO
Possui alta concentração de ingredientes
ativos de amplo espectro de atividade
bactericida, em superfícies fixas.

D7 FIX
SUPERCONCENTRADO
Produto que oferece alto poder
desinfetante e perfumador, ideal para
ambientes, pisos e superfícies.

DESINFETANTE
CONCENTRADO
Possui ingredientes ativos de amplo
espectro de atividade bacterícida.

DESINFETANTE
PERFUMADOR
Garantia de controle microbiológico
com um agradável perfume.

DESINFETANTE
CONCENTRADO
Produto com alto poder de fixação
e desinfecção, deixando os ambientes
agradáveis com perfume prolongado.

D7 FIX
CONCENTRADO
Produto que oferece alto poder
desinfetante e perfumador, ideal para
superfícies e pisos diversos.
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Aromática
Uma linha de produtos especialmente desenvolvidos
para trazer um agradável perfume e sensação
de limpeza no ar.
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AIR CLEAN

AIR CLEAN

PERFUMADOR

12 HORAS

Desodorizante de ambientes com
fragrância suave e duradoura.
Ideal para neutralização de odores.

Desodorizante de ambientes com
fragrância suave e duradoura.
Ideal para neutralização de odores.

LIMPADOR

LIMPADOR

PERFUMADOR

PERFUMADOR
SUPERCONCENTRADO

Limpador e desinfetante, elaborado para
limpeza leve de superfícies e pisos finos,
proporcionando suave e duradouro
perfume.

D7 AIR FIX
FRIZON
Desodorizante de ambientes que inibe
o crescimento e proliferação de
microorganismos que causam o mal
cheiro. Perfume duradouro

Produto de altíssima concentração,
desenvolvido para limpeza leve de
superfícies e pisos finos.

D7 AIR FIX
FIORELLA
Desodorizante de ambientes que inibe
o crescimento e proliferação de
microorganismos que causam o mal
cheiro. Perfume duradouro
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