


Desenvolvemos continuamente produtos 

e sistemas inovadores para facilitar a vida das 

empresas e pessoas que necessitam viver 

em ambientes limpos e higienizados, com 

técnicas modernas e produtos eficientes. 

Estamos sempre atualizados e atentos ao que 

acontece de melhor no mundo.

Nossa unidade fabril está em 

conformidade com a ANVISA e orgãos  

ambientais e em pleno desenvolvimento 

de produtos ecologicamente corretos, com 

matérias primas biodegradáveis, livres de 

fosfato e solventes. Contribuímos, desta 

forma, para um mundo mais sustentável.

Para melhor atender nossos clientes, 

trabalhamos com distribuidores qualificados, 

com departamento técnico especializado 

e regiões de atendimento devidamente 

definidas, garantindo sempre excelentes 

resultados, aliando economia e qualidade.

Temos o compromisso de atender bem, 

embasados nos princípios da honestidade, 

fidelidade, qualidade e preço justo.

www.multquimica.com.br



1. HIGIENE PESSOAL ...................................................................................................
 1.1. Dispensers e Saboneteiras .................................................................
 1.2. Sabonetes ................................................................................................
 1.3. Aromatizantes ........................................................................................

2. INSTITUCIONAL ........................................................................................................
 2.2. Limpeza Geral ........................................................................................
 2.3. Multiúso ...................................................................................................
 2.4. Desengraxantes e Limpeza Geral ...................................................
 2.5. Limpadores Desinfetantes .................................................................

3. ASSITÊNCIA À SAÚDE .............................................................................................

4. TRATAMENTO DE PISOS .........................................................................................
 4.1. Removedores .........................................................................................
 4.2. Tratamento de Pisos .............................................................................
 4.3. Limpadores para Pisos ........................................................................
 4.4. Limpadores Especiais ..........................................................................

5. LAVANDERIAS ............................................................................................................
 5.1. Lavanderia Líquida ...............................................................................
 5.2. Complementos na Lavangem de Roupas ....................................
 5.3. Lavanderia em Pó .................................................................................

6. COZINHAS PROFISSIONAIS ...................................................................................
 6.1. Detergentes ............................................................................................

7. INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS ..................................................................................
 7.1. Desengordurantes e Lubrificantes .................................................
 7.2. Desengordurantes e Sanitizantes ...................................................
 7.3. Limpeza e Sanitização ........................................................................
 7.4. Detergentes Ácidos ..............................................................................
 7.5. Limpeza em Frigoríficos ......................................................................
 7.6. Detergentes Alcalinos ........................................................................

8. AUTOMOTIVA .............................................................................................................
 8.1. Limpeza e Desengraxante .................................................................

04
04
05
07

08
08
09
11
12

13

15
15
16
18
19

22
22
24
26

28
28

31
31
32
33
34
35
36

37
37

ÍNDICE



Como o nome já diz, os Expert Dispensers da Linha Equilíbrio são os mais 
modernos, inovadores, funcionais e econômicos dispensers do mercado.
• Modernos porque tem 04 funções em um só aparelho; 
• Inovadores porque nenhum outro possui esta mesma tecnologia 
patenteada; 
• Funcionais porque foram desenvolvidos utilizando princípios de design 
e praticidade;
• Econômicos porque você pode utilizar o mesmo dispenser para 
desempenhar várias funções.

Produto de fácil montagem e desmontagem, grande durabilidade.

CORES DISPONÍVEIS: Branco/Branco, Branco/Transparente, Cinza/
Perolado e Preto/Fumê

OPÇÃO 1 e 2
Inter Folhas +

fio dental acoplado

OPÇÃO 3
Rolão de

Papel Higiênico

OPÇÃO 4
Papel Higiênico

Cai-cai

DISPENSERS EXPERT
Toalha Inter Folhas

(Opcional com Fio Den-
tal), Higiênico Cai-cai,

Higiênico Rolão

SABONETEIRAS EXPERT
Refil e Reservatório

SABONETEIRAS CONVENCIONAIS
Refil e Reservatório

SABONETEIRAS
PARA LAVABOS
• Branca • Preta Inter Folhas Higiênico Cai-cai Fio-dental Rolo de papel
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EQUILÍBRIO SABONETES ESPUMA
INDICAÇÃO: Especialmente desenvolvidos para o sistema gerador de espuma, que confere ao produto uma qualidade 
superior e economia. Não contém “sal” (cloreto de sódio) em suas formulações, extremamente econômicos, com válvula 
exclusiva que acompanha cada blister, tornando o produto mais seguro e de baixo consumo (0,3 mL/uso). Forma uma 
espuma densa, com maior poder de limpeza e hidratação superior. Possui pH fisiológico.

FRAGRÂNCIAS: Absolut, Champagne, Erva Doce, Maçã Verde e Neutro.

DILUIÇÃO: Pronto Uso

EMBALAGEM: 12 x 150 mL, 6 x 700 mL Blister e 4 x 5 litros.

EQUILÍBRIO ANTISSÉPTICO ÁLCOOL SPRAY 70°
INDICAÇÃO: Antisséptico instantâneo no sistema spray, o qual garante economia e eficácia do produto, com válvula 
exclusiva. Possui hidratantes especiais, que deixam as mãos macias e sedosas, gerando conforto e segurança aos 
usuários. Tem o objetivo de prevenir a contaminação cruzada ou a contaminação pela transmissão de bactérias através 
das mãos, onde há a necessidade de uma higienização sem uso de água. Desenvolvido com álcool derivado de cereais. 
Utilizar antes e após o contato com pacientes. Deve ser utilizado com frequência em qualquer área, sendo hospitalar, 
alimentícia, industrial, comercial, residências, etc.

TEMPO DE AÇÃO: Imediato, sem efeito residual.

EMBALAGEM: 6 x 700 mL Blister.

EQUILÍBRIO SABONETE CLOREXIDINA ESPUMA 2%
INDICAÇÃO: Especialmente desenvolvido para uso em centro cirúrgicos e área de saúde em geral. Devido ao sistema 
gerador de espuma, confere economia e eficácia na higienização das mãos, braços e antebraços. Não resseca a pele, pH 
fisiológico. Elimina germes e bactérias, GRAM(+) e GRAM(-), entre outras.

EMBALAGEM: 6 x 700 mL Blister.

EQUILÍBRIO SABONETE TRICLOSAN ESPUMA 0,3%
INDICAÇÃO: Especialmente desenvolvido para indústrias alimentícias, áreas de saúde e em qualquer outro lugar 
onde se tenha necessidade de higienização e limpeza eficazes. Devido ao sistema gerador de espuma, confere grande 
economia e eficácia na higienização de mãos, braços e antebraços. Se necessário, pode ser utilizado em todo o corpo. 
Eficaz frente a Germes, Bactérias GRAM(+) e GRAM (-). Formulação com 0,3% de TRICLOSAN, conforme RDC nº 29 de 
01/06/2012 ANVISA.

EMBALAGEM: 6 x 700 mL Blister e 4 x 5 litros.

EQUILÍBRIO SABONETES “GEL”
INDICAÇÃO: Desenvolvidos com matérias-primas selecionadas e um sofisticado sistema de água osmose reversa. 
Todo este cuidado se reflete em produtos com agradável sensação de maciez, excelente performance, levemente 
perfumados e com pH fisiológico, sendo indicados para limpeza e higienização de todo o corpo.

FRAGRÂNCIAS: Algas Marinhas, Absolut, Champagne, Charm, Erva Doce, Maçã Verde, Neutro, Pitanga e Rosas.

EMBALAGEM: 6 x 800 mL Blister, 6 x 1 litro e 4 x 5 litros.
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EQUILÍBRIO SABONETE DESENGRAXANTE “GEL”
INDICAÇÃO: Remove com eficiência as sujidades com elevado grau de dificuldade de remoção, bem como resíduos de 
graxas, óleos e gorduras. Não agride a pele. 

EMBALAGEM: 6 x 800 mL Blister e 4 x 5 litros.

EQUILÍBRIO LOÇÃO DESENGRAXANTE COM MICROESFERAS
INDICAÇÃO: Produto especial com microesferas que auxiliam e agem como uma limpeza extra, removendo 
eficazmente os resíduos mais difíceis. Para uma melhor limpeza, aplique a loção e esfregue as mãos até desprender os 
resíduos. Após esta operação  utilizar água, papel ou pano para eliminar totalmente os resíduos. Possui pH fisiológico.

EMBALAGEM: 6 x 800 mL Blister e 4 x 5 litros.

EQUILÍBRIO SHAMPOO
INDICAÇÃO: Possui formula balanceada, que proporciona limpeza profunda com espuma densa e perfume agradável. 
Destinado para todos os tipos de cabelo. Hidrata, revitaliza e mantém os fios com brilho, macios e sedosos, facilitando 
a penteabilidade. Possui pH fisiológico.

EMBALAGEM:  4 x 5 litros.

EQUILÍBRIO LOÇÃO HIDRATANTE
INDICAÇÃO: Elaborado com formulação balanceada, possui alto poder de hidratação, com toque seco e não pegajoso. 
Sua formulação não contém corantes e fragrâncias, o que a torna ideal para áreas com manipulação de alimentos, tais 
como cozinhas industriais, onde há o ressecamento de mãos, devido ao uso constante de detergente concentrado.

EMBALAGEM: 6 x 600 g Blister.

EQUILÍBRIO ANTISSÉPTICO - ÁLCOOL GEL 70° COM GLICERINA
INDICAÇÃO: Desenvolvidos para higienização das mãos como preventivos contra vírus e bactérias, sem a necessidade 
de usar água e sabão ou mesmo uma toalha para secagem. Álcool Gel é recomendado pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde), devendo ser utilizado no dia a dia das pessoas, como prevenção ao vírus H1N1, visando evitar a 
contaminação cruzada, etc. Utilizar antes e após o contato com pacientes. Deve ser utilizado com frequência em qualquer 
área, sendo hospitalar, industrial, comercial, residências, etc.

TEMPO DE AÇÃO: Imediato, sem efeito residual.

EMBALAGEM: 6 x 800 mL Blister, 6 x 1 litro (c/ pumper) e 4 x 5 litros.
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EQUILÍBRIO SABONETE ANTISSÉPTICO TRICLOSAN 0,3% “GEL”
INDICAÇÃO: Especialmente desenvolvido para indústrias alimentícias, área de saúde e em qualquer lugar onde se 
tenha a necessidade de uma higienização e uma limpeza eficaz. Formulação balanceada com agente antimicrobiano 
TRICLOSAN, que confere eficácia na higienização de mãos, braços e antebraços. Se necessário, pode ser utilizado em 
todo o corpo. Eficaz frente a Germes, Bactérias GRAM(+) e GRAM (-). Formulação com 0,3% de TRICLOSAN, conforme 
RDC nº 29 de 01/06/2012 ANVISA.

TEMPO DE AÇÃO: Imediato, com efeito residual de até 4 horas.

EMBALAGEM: 6 x 800 mL Blister e 4x5 litros.

EQUILÍBRIO ANTISSÉPTICO CLOREXIDINA 2% “GEL”
INDICAÇÃO: Especialmente desenvolvido para indústrias alimentícias, área de saúde e em qualquer lugar onde se 
tenha a necessidade de uma higienização e uma limpeza eficaz. Formulação balanceada com agente antimicrobiano 
CLOREXIDINA, que confere eficácia na higienização de mãos, braços e antebraços. Se necessário, pode ser utilizado em 
todo o corpo. Eficaz frente a Germes, Bactérias GRAM(+) e GRAM (-).

TEMPO DE AÇÃO: Imediato, com efeito residual de até 4 horas.

EMBALAGEM: 6 x 800 mL Blister e 4 x 5 litros.

EQUILÍBRIO SENIOR “NEUTRALIZADOR DE ODORES”
INDICAÇÃO: Elimina odores desagradáveis através de uma avançada tecnologia, o qual encapsula maus odores com 
efeito prolongado. É comprovadamente testado em tabaco e gordura, com eficiência de 99,99%. Pode ser utilizado por 
aspersão ou manualmente em qualquer ambiente. Não mancha superfícies e deixa um aroma suave.

EMBALAGEM: 6 x 250 mL c/ gatilho “micro-spray” e 6 x 2 litros. 

EQUILÍBRIO AROMATIZANTES “SPRAY”
INDICAÇÃO: A linha Equilíbrio Aromas é composta por produtos de excelente qualidade e indicada para aromatizar por 
aspersão ou manualmente em qualquer ambiente. Aromatizantes líquidos para pulverizadores com válvulas “micro-
spray”. Indicados para qualquer ambiente. Hiperconcentrados, de longa duração.

FRAGRÂNCIAS: Air Flower, Baby Dream, Cotton Soft, Dressy, Fantasy, Herbal Fresh, Paris Intense, White, Fashion e 
New Line

DILUIÇÃO: Pronto Uso

EMBALAGEM:  6 x 250 mL c/ gatilho “micro-spray”, 12 x 500 mL c/ gatilho “micro-spray” (Fantasy e Paris Intense) e 
6 x 2 litros. 

EQUILÍBRIO ENXAGUATÓRIO BUCAL
INDICAÇÃO: Auxilia na prevenção da formação da placa bacteriana causadora de mau hálito, gengivites e inflamações. 
Foi elaborado com matérias-primas selecionadas cuidadosamente, propiciando uma limpeza e higiene bucal eficaz. 
Seu aroma  refrescante deixa uma agradável sensação de limpeza e um hálito agradável. Possui baixo teor de álcool 
em sua formulação.

FRAGRÂNCIAS: Fresh

DILUIÇÃO: Pronto Uso

EMBALAGEM:  6 x 800 mL Blister.
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PERFECT 300
INDICAÇÃO: Detergente limpador neutro hiperconcentrado de uso geral. Com 1 litro faz até 300 litros. Limpa e 
desodoriza em uma única operação. Indicado para ser utilizado em todos tipos de pisos. Devido a sua concentração, 
disponibilizamos o produto em duas versões: Embalagem Eco de 1 Litro com sistema de dosagem (a própria embalagem 
permite fracionar a quantidade correta do produto concentrado a ser diluído, sem a necessidade de ponto de água ou 
maquinário específico); e embalgem de 5 litros, o qual necessita instalar o diluidor com “Sistema Venturi”.

FRAGRÂNCIAS: Dressy, Floral, Lavanda Fresh e Mix Flower.

DILUIÇÃO: Limpeza Diária com odorização suave 1:300, Limpeza Geral com odorização acentuada 1:150, Extra 
aromatização 1:75.

EMBALAGEM: 6 x 1 Litro (Sistema Eco) e 2 x 5 litros.

EQUILÍBRIO SANNI AROMATIZANTE
INDICAÇÃO: Indicado para limpeza e aromatização de vasos sanitários.

FRAGRÂNCIAS: Dressy, Floral e Lavanda Fresh

EMBALAGEM: Aparelho+refil 10 x 50 mL e refil 24 x 50 mL

EQUILÍBRIO STICKS AROMATIZANTE
INDICAÇÃO: Difusor de aromas por varetas (Sticks). Destinado para uso em qualquer ambiente. Longa duração. Para 
uma melhor aromatização, virar as varetas de duas a três vezes por semana.

FRAGRÂNCIAS: Baby Dream, Herbal Fresh, Verbena e White Tea

EMBALAGEM: 6 x 300 mL / acompanha cinco unidades de varetas para cada embalagem.

EQUILÍBRIO SACHET AROMATIZANTE
INDICAÇÃO: Aromatizante granulado, embalado em sachet. Indicado para armários, gavetas, automóveis e ambientes 
de até 30 m2.

FRAGRÂNCIAS:  Baby Dream e Verbena

EMBALAGEM: Caixa com 18 x 20 gramas.

EQUILÍBRIO AROMATIZANTE “PLACAS” PARA MICTÓRIOS
INDICAÇÃO: Destinadas para uso em mictórios masculinos, veículos, armários, etc. Confeccionado em plástico 
aromatizado “PVC”. Produto de grande durabilidade, em áreas molhadas 30 dias e secas até 90 dias.

FRAGRÂNCIAS: Cereja, Tutti-Frutti e Limão.

EMBALAGEM: Caixa com 24 unidades.
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HIDRO FILL LEMON
INDICAÇÃO: Limpador concentrado de uso geral. Indicado para limpeza de pisos, paredes, banheiros e superfícies 
em geral. Produto levemente alcalino, com grande poder de limpeza de sujidades pesadas, tais como, graxas, óleos, 
sujidade de terra. Excelente performance em qualquer tipo de sujidade. Não agride nenhum tipo de superfície. Deixa 
no ambiente uma agradável fragrância cítrica.

FRAGRÂNCIAS: Cítrica.

DILUIÇÃO: 1:300 Limpeza Diária. / 1:200 Limpeza Geral.  / 1:100 Limpeza Pesada.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

PERFECT 500
INDICAÇÃO: Detergente limpador neutro hiperconcentrado de uso geral. O mais econômico do mercado: 1 litro faz até 500 litros. 
Limpa e desodoriza em uma única operação. Indicado para ser utilizado em todos tipos de pisos. Devido a sua concentração, 
disponibilizamos o produto em duas versões: Embalagem Eco de 1 Litro com sistema de dosagem (a própria embalagem permite 
fracionar a quantidade correta do produto concentrado a ser diluído, sem a necessidade de ponto de água ou maquinário 
específico); e embalgem de 5 litros, o qual necessita instalar o diluidor com “Sistema Venturi”, interligado a rede de água (o 
produto sai diluído na proporção predeterminada).

FRAGRÂNCIAS: Dressy, Floral, Lavanda Fresh e Mix Flower.  

DILUIÇÃO: Limpeza Diária com odorização suave 1:500, Limpeza Geral odorização acentuada 1:250, Extra aromatização 1:125.

EMBALAGEM: 6 x 1 litro Sistema Eco e 2 x 5 litros.

MULT APLIC e MULT APLIC 10 - PRODUTOS MULTIÚSO
INDICAÇÃO: Limpadores multiúso, indicados para limpeza de pisos, paredes, banheiros, fórmicas, vidros, equipamentos 
de cozinhas e superfícies em geral. Ideais para limpeza do dia a dia. Fácil aplicação e dissolução, facilmente removidos 
pelo enxágue, excelente removedores de gorduras. Recomendamos utilizar a solução em pulverizador, gerando grande 
economia e eficácia, em pisos utilizar “mop”. Estes produtos, comparado aos multiúsos domésticos, proporcionam 
resultados superiores, mesmo considerando suas diluições.

DILUIÇÃO: MULT APLIC: Diluir até 1:2 ou Pronto uso / MULT APLIC 10: Diluir de 1:5 até 1:30.

EMBALAGEM: MULT APLIC:  6 x 2 litros e 2 x 5 litros /  MULT APLIC 10: 2 x 5 litros e 20 litros

HIDRO FILL 360° - MULTIÚSO HIPERCONCENTRADO
INDICAÇÃO: Detergente Hiperconcentrado de uso geral, completo e eficiente. O seu nome já diz, 360°, para ser 
utilizado como multiúso em qualquer superfície, do piso ao teto. Possui alcalinidade moderada com excelente poder 
de limpeza em sujidade pesada. Sua formulação moderna contém tensoativos que garantem diluição de até 1:500. 
Desta forma, este produto é o multiúso de melhor custo-benefício do mercado, não agride nenhum tipo de superfície, 
deixando o ambiente com agradável aroma cítrico fresco. Limpa pisos, paredes, banheiros, vidros, superfícies em geral.

FRAGRÂNCIAS: Cítrico Fresco

DILUIÇÃO: 1:100 Limpeza Pesada / 1:250 Limpeza moderada / 1:500 Limpeza Leve.

EMBALAGEM: 6 x 1 Litro sistema Eco e 2 x 5 Litros.

MULT FLORAL PLUS, MULT LAVANDA PLUS e MULT NIX PLUS
INDICAÇÃO: Limpadores de uso geral, indicados para limpeza de pisos, paredes, louças sanitárias, banheiros e 
superfícies em geral. Limpa e desodoriza em uma só operação. Não ataca nenhuma superfície.

FRAGRÂNCIAS: Floral, Lavanda e Nix

DILUIÇÃO: 1:10 até 1:40

EMBALAGEM: 6 x 2 litros e 2 x 5 litros.



IN
ST

IT
U

CI
O

N
AL

10 

JOB SAPONÁCEO
INDICAÇÃO: Limpador cremoso com micropartículas de origem mineral. Sua fórmula foi especialmente desenvolvida 
para limpar facilmente até as sujeiras mais difíceis, com o mínimo de esforço. Indicado para limpeza de superfícies fixas, 
tais como: aço inox, esmaltados, fórmicas, cromados, louças sanitárias, banheiras, pias, torneiras, pisos de porcelanato, 
mármores e rejuntes. As micropartículas minerais não riscam a superfície. Suave aroma floral. Aplicar com esponja 
especial não abrasiva (esponja azul, para teflon ou inox).

FRAGRÂNCIAS: Floral Suave

EMBALAGEM: 12 x 300 mL e  12 x 500mL.

MULT BRILHO – LUSTRA MÓVEIS
INDICAÇÃO: Indicado para limpar, dar brilho e proteção em móveis e superfícies de madeira. Uma vez aplicado, o Mult 
Brilho cria uma película protetora dificultando a aderência de poeiras e eliminando marcas e manchas indesejadas. 
Limpa e dá brilho em um único processo, sem engordurar, deixando a superfície com aparência natural e com suave 
aroma jasmim.

FRAGRÂNCIAS: Jasmim

EMBALAGEM: 12 x 300 mL e 12 x 500mL.

MULT NOX LOÇÃO POLIDORA E ABRILHANTADOR DE INOX (SPRAY)
INDICAÇÃO: Indicado para dar brilho e polimento em inox. Não deixa residual de gordura. Limpa superfícies de 
aço inox, cromados, alumínios, superfícies esmaltadas e pintadas. Pode ser utilizado para polimento de veículos, no 
tratamento de couro e também indicado para lubrificar instrumentais cirúrgicos, protegendo e prevenindo contra 
corrosão, manchas e ferrugem. Mult Nox em Spray pode ser aplicado diretamenete na superfície a ser tratada, 
devendo-se espalhar e dar polimento com uma flanela ou microfibra.

DILUIÇÃO: Pronto Uso.

EMBALAGEM: 12 x 200 g

POLY NOX (LÍQUIDO)
INDICAÇÃO: Indicado para dar brilho em qualquer tipo de aço inox, superfície esmaltada, alumínio, peças cromadas, 
pintura eletrostática e automotiva. Forma uma película protetora, promove um brilho intenso nas superfícies, 
promovendo fácil espalhamento e facilitando a limpeza. Poly Nox é um produto líquido e pode ser aplicado direto na 
superfície a ser tratada, devendo-se espalhar e dar polimento com uma flanela ou com microfibra. 

DILUIÇÃO: Pronto Uso

EMBALAGEM: 12 x 500 mL e 2 x 5 litros.

MULT NOX ABRILHANTADOR DE AÇO INOX  (AEROSOL) 
INDICAÇÃO: Indicado para dar brilho em qualquer tipo de aço inox, superfície esmaltada, alumínio, peças cromadas, 
pintura eletrostática e automotiva. Forma uma película protetora, promove um brilho intenso nas superfícies, possui 
fácil espalhamento, facilitando a limpeza. Em aço escovado, aplicar o produto e espalhar na mesma direção dos frisos.  
Mult Nox em Aerosol deve ser aplicado a uma distância de 20 cm da superfície a ser tratada. Fazer o polimento com 
uma flanela ou microfibra.

DILUIÇÃO: Pronto Uso

EMBALAGEM: 12 x 300mL /200 g
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GLASS CLEANER e GLASS CLEANER CONCENTRADO (LIMPA VIDROS)
INDICAÇÃO: Detergentes limpa vidros, indicados para limpeza e polimento de vidros, espelhos e fórmicas. Removem 
com facilidade resíduos de fuligem e poeira, possuem excelente poder desengraxante e deixam uma película protetora 
no vidro, evitando marcas e acumulo de sujidade. Secagem rápida, deixam um agradável aroma no ambiente.

FRAGRÂNCIAS: Lavanda.

DILUIÇÃO: Glass Cleaner: 1:2 ou Pronto Uso / Glass Cleaner Concentrado: 1:5 a 1:20

EMBALAGEM: 6 x 2 litros e 2 x 5 litros.

APLICADOR UNIVERSAL
INDICAÇÃO: Composto de frasco transparente em PET, com capacidade de 500mL, com borrifador de médio/longo 
alcance. Indicado para ser utilizado em diversos produtos de nossa linha, gerando economia na utilização dos 
detergentes limpadores e aromatizantes e podendo ser reutilizado conforme a necessidade do usuário.

EMBALAGEM: 20 Frascos c/ gatilho pulverizador.

MULT PEROXY
INDICAÇÃO: Limpador concentrado à base de peróxido de hidrogênio. Produto livre de fosfatos e solventes. Indicado 
para superfícies laváveis, tais como cerâmica, plásticos, vidros, espelhos, pisos impermeabilizados, carpetes, estofados, 
concreto, rejuntes, sujidades de fuligem e mofo. Trata-se de um produto versátil e econômico, pois substitui limpadores 
alcalinos, neutros e clorados, devido ao excelente poder oxidante do peróxido de hidrogênio. Reage com a sujidade 
orgânica, formando pequenas bolhas efervescentes, as quais auxiliam na remoção de sujidades, reduzindo a 
necessidade de ação mecânica agressiva.

DILUIÇÃO: Limpeza Leve 1:200 / Limpeza Geral 1:100 / Limpeza Pesada 1:50 / em Mármores sempre superior a 1:40.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

MULT JOB e MULT CLEAN DESENGRAXANTE
INDICAÇÃO: Detergentes desengraxantes neutros concentrados. Indicados para limpeza pesada. Produtos versáteis, 
para serem utilizados em pisos, paredes, veículos, chassis e motores. Suas formulações são especialmente balanceadas 
e não agridem nenhuma superfície, mesmo contendo partes de borracha. Excelentes na lavagem completa de veículos, 
mantêm a aparência dos mesmos com brilho e dispensam o uso de produtos ácidos e alcalinos fortes.

DILUIÇÃO: MULT JOB – 1:30 Limpeza pesada, 1:200 Limpeza Leve / CLEAN DESENGRAXANTE: 1:20  Limpeza pesada, 
1:120 Limpeza leve. 

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

HIDRO FILL DEGREASER CITRUS (DESENGORDURANTE E DESENGRAXANTE)
INDICAÇÃO: Destinado para limpeza pesada, em indústrias, oficinas, veículos, cozinhas industriais, lavanderias em 
geral. Este produto contém em sua formulação o  solvente natural “D-Limoneno”, o qual garante eficiência na remoção 
de óleos, graxas, gorduras, etc. em qualquer tipo de material ou tecido. Limpa sem agredir. Levemente alcalino, com 
fórmula balanceada, podendo ser utilizado nos mais variados tipos de sujidade. Deixa no ambiente um agradável 
aroma natural cítrico.

FRAGRÂNCIAS: Natural Cítrica

DILUIÇÃO: 1:200 Limpeza Leve, 1:100 Limpeza Média, 1:50 Limpeza Pesada, 1:30 Limpeza super pesada.

EMBALAGEM: 6 x 1 litro.
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MULT ÁLCOOL GEL RECHAUD
INDICAÇÃO: Especialmente desenvolvido para acender churrasqueiras, lareiras e manter aquecido o rechaud. Mantém 
o fogo por longo tempo com queima azulada, sem escurecer as peças. Possui sistema econômico de abastecer, com 
“blister” de 900 gramas de álcool 70°. O manuseio da embalagem é ideal, em virtude do fracionamento facilitado. Cada 
caixa acompanha suporte que facilita o abastecimento diretamente do rechaud em uso.

EMBALAGEM: 6 x 900 g (1 litro)

SANI CLEAN
INDICAÇÃO: Água sanitária, indicada para limpeza geral, alvejamento de roupas e desinfecção de vasos sanitários, 
ralos e superfícies fixas. Remove manchas de roupas. Indicado também para limpeza de caixas d’agua, sanitização de 
frutas, verduras, etc. Com 2,0 a 2,5 % de cloro ativo.

DILUIÇÃO: Diluição: 1:100 Alvejamento / 1:50 Manchas em roupas /  2mL/litro água combate a dengue e cólera. / 1:1 
Desinfecção / 15mL /litro de água para sanitização de frutas e verduras.

EMBALAGEM: 12 x 1 litros, 2 x 5 litros e 20 litros.

DEQUATER SENIOR FLORAL e DEQUATER SENIOR FLORAL SP
INDICAÇÃO: Desinfetantes à base de Quaternário de Amônio. Desinfetantes bactericidas, fungicidas, germicidas 
e odorizantes, biodegradáveis e com propriedades tensoativas. Destinados para uso em clínicas, canis, limpeza e 
desinfecção de pisos, paredes e instalações em geral. Seus poderes tensoativos rompem as barreiras que protegem 
a colônia microbiana, agindo com eficiência e rapidez. Podem ser utilizados em qualquer ambiente, onde houver 
necessidade de desinfecção eficiente com odorização agradável. 

FRAGRÂNCIAS: Floral

DILUIÇÃO: 1:200 e SP 1:100.

EMBALAGEM: DEQUATER SENIOR FLORAL - 6 x 1 litros e 2 x 5 litros / DEQUATER SENIOR FLORAL SP - 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT AMON, MULT AMON 10 e MULT AMON SP
INDICAÇÃO: Limpadores amoniacais concentrados. Indicados para limpeza de superfícies em geral. 
Promovem uma limpeza rápida e econômica, sendo facilmente removidos pelo enxágue. Removem 
com facilidade as sujidades pesadas, tais como graxas, gorduras, terra, etc. Renova pisos cerâmicos 
vitrificados, deixando-os com aparência de novos.

DILUIÇÃO: Diluição: MULT AMON 10 – 1:100 LEVE, 1:50 GERAL e 1:30 PESADA / MULT AMON – 1:80 
LEVE, 1:40 GERAL e 1:20 PESADA / MULT AMON SP – 1:60  LEVE, 1:30 GERAL e 1:15 PESADA

EMBALAGEM: 6 x 2 litros, 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT GEL E (EUCALIPTO), MULT GEL P (PINHO), MULT GEL C (CÍTRICO) e
MULT GEL F (FLORAL)
INDICAÇÃO: Detergentes, limpadores, indicados para limpeza geral, especialmente em indústrias. Destinados para 
limpeza pesada, com alta concentração e rendimento. Produtos em gel. Limpam e desodorizam em uma única 
operação. Não agridem nenhum tipo de superfície. São facilmente removidos pelo enxágue. Produtos com grande 
poder desengraxante, excelente desempenho em pisos, banheiros e indústrias de grande fluxo.

FRAGRÂNCIAS: Cítrico, Eucalipto, Floral e Pinho.

DILUIÇÃO: Limpeza leve: 1:200 / Limpeza Geral 1:100 / Limpeza Pesada 1:50

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.
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MEGALINE e MEGALINE CONCENTRADO
INDICAÇÃO: Desinfetantes à base de Quaternário de Amônio. Desinfetantes de uso geral. Indicados para limpeza e 
desinfecção de pisos, paredes, pias, banheiros, ralos e superfícies em geral. Limpam, desinfetam e desodorizam em 
uma só operação. Possuem baixo poder de espuma, não atacam nenhum tipo de superfície, contêm bactericida de 
ampla ação e atuam por tempo prolongado contra bactérias.

FRAGRÂNCIAS: Megaline: Eucalipto, Floral,  Lavanda, Nix, Pinho e Talco / Megaline Concentrado: Floral, Lavanda, 
Talco, Brisa e Natureza.

DILUIÇÃO: Megaline Concentrado 1:200 Desinfecção, 1:100 Limpeza e desinfecção / Megaline Pronto uso para 
Desinfecção, 1:20 Limpeza Geral.

EMBALAGEM: 6 x 1 litro (Sistema Eco) e 2 x 5 litros.

MULT GERM GERADOR DE CLORO
INDICAÇÃO: Indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas em áreas hospitalares, centros cirúrgicos, UTI, 
incubadoras, banheiros e em qualquer área de saúde. Deve ser utilizado em solução a 1%, liberando de 9 a 10% de 
cloro ativo. A coloração rosa funciona como indicador de quantidade de ativo. Despreze a solução caso a mesma perca 
a coloração. Este produto apresenta eficácia comprovada para a bactéria KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase). 
Possui grande vantagem sobre a solução de cloro líquido, sendo que esta formulação em pó só se transforma em cloro 
ativo após a diluição em água. Não oxida superfícies e é seguro no manuseio. Em sua forma original (pó), tem validade 
por dois anos.

DILUIÇÃO: 10 g para 1 litro de água.

EMBALAGEM: 6 x 1 kg.

INSTRUMENTAL SHINE
INDICAÇÃO: Detergente em pó alcalino para pré-lavagem e desoxidação da prata e inox. Indicado para instrumentos 
cirúrgicos e talheres em geral, remove com facilidade resíduos de sangue e incrustações. Evita a marcação e corrosão 
no aço inox, inclusive detém corrosão preexistente. Imergir o instrumental a ser tratado por no mínimo 10 minutos. 
Caso necessário, esfregar com esponja e enxaguar. Em prataria o produto faz “eletrólise”, ou seja, retira toda oxidação 
da prata e transfere para uma folha de alumínio, a qual deverá ser colocada no fundo do recipiente com a parte fosca 
para cima. As peças deverão ser mergulhadas totalmente na solução. A oxidação é transferida automaticamente para 
o alumínio, sem a necessidade de esfregar.

DILUIÇÃO: 5 à 15 g/L

EMBALAGEM: 6 x 1 kg (acompanha pá dosadora)

INSTRUMENTAL SHINE ENZIMÁTICO LQ
INDICAÇÃO: Detergente poli enzimático destinado à limpeza manual, mecânica ou ultrassônica de instrumental 
cirúrgico metálico, endoscópios e vidrarias laboratorial em geral. Composto por 6 enzimas, Amilase, Protease, Lipase, 
Carbohidrase, Peptidase e Celulase, as quais conferem grande eficiência ao produto. Imergir o material na solução 
de 4mL por litro de água, durante 2 a 5 minutos, enxaguar e secar. Em endoscópios, injetar a solução através dos 
canais, de 2 a 5 vezes e imergir na solução de 2 a 5 minutos, devendo em seguida efetuar o enxágue e a secagem. Em 
equipamentos automatizados (lavadoras por ultrassom e descontaminadoras) utilizar a dosagem de 4 mL por litro de 
água e seguir instruções do fabricante do equipamento.

DILUIÇÃO: 4 mL por litro de água

EMBALAGEM: 6 x 1 litro Sistema Eco e 2 x 5 litros

MULT GERM
INDICAÇÃO: Desinfetante limpador, indicado para hospitais, clínicas, uso em pisos, paredes, equipamentos e 
mobiliários. Contém eficiente bactericida, fungicida e germicida com propriedades tensoativa e biodegradável. Seu 
poder tensoativo rompe as barreiras que protegem a colônia microbiana, agindo com eficiência e rapidez. Tempo de 
contato de 10 minutos.

FRAGRÂNCIA: Lavanda Suave

DILUIÇÃO: 1:30

EMBALAGEM: 6 x 2 litros, 2 x 5 litros e 20 litros
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MULT ALCLOR FOAM HOSPITALAR
INDICAÇÃO: Desinfetante alcalino clorado para hospitais. Indicado para hospitais, clínicas e centros cirúrgicos. 
Utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, bancadas e sanitários. Produto alcalilno concentrado com alta 
espumação,  excelente poder de limpeza e desinfecção. Tempo de contato de 10 minutos. Proceder a limpeza com mop, 
vassoura ou esponja. Fazer o enxágue para remoção dos resíduos clorados.

DILUIÇÃO: 1:100.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

FINISH BAC HOSPITALAR
INDICAÇÃO: Desinfetante hospitalar concentrado á base de biguanida. Indicado para hospitais, clínicas e centros 
cirúrgicos. Utilizado em pisos, paredes, equipamentos e mobiliários. Produto  neutro não corrosivo e biodegradável. 
Excelente poder de desinfecção. Tempo de contato de 10 minutos. Aplicar com Mop, em equipamentos aplicar com 
esponja ou pulverizador.

DILUIÇÃO: 1:100.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

DESIN CL e DESIN CL 10
INDICAÇÃO: Desinfetante clorado de uso hospitalar. Utilizado na desinfecção em hospitais e clínicas. Deve ser aplicado 
em pisos, paredes, equipamentos, macas, banheiros, centros cirúrgicos, etc. Não deve ser utilizado em peças de ferro, 
por ser oxidante. Este desinfetante é de baixo custo, em duas versões, com cloro ativo a 1% e a 10%. 

DILUIÇÃO: DESIN CL – PRONTO USO  / DESIN CL 10 – 1:400.

EMBALAGEM: DESIN CL – 12 x 1 litro e 2 x 5 litros / DESIN CL 10 – 2 x 5 litros,  20 litros e 50 litros.

MULT GERM 200
INDICAÇÃO: Desinfetante Hospitalar concentrado sem odor, indicado para centros cirúrgicos, uso em pisos, paredes, 
equipamentos e mobiliários. Contém eficiente bactericida, fungicida e germicida com propriedade tensoativa e 
biodegradável. Seu poder tensoativo rompe as barreiras que protegem a colônia microbiana, agindo com eficiência e 
rapidez. Tempo de contato mínimo de 10 minutos. Em pisos, aplicar com mop e em equipamentos aplicar com pano 
microfibra ou espuma e utilizar com pulverizador manual.

DILUIÇÃO: 1:200

EMBALAGEM: 2 x 5 litros

GLACIAL ACÉTIC HOSPITALAR
INDICAÇÃO: Desinfetante hospitalar de alto nível à base de ácido peracético, especialmente indicado para desinfecção 
de alto nível de artigos críticos, semi-críticos e não e não críticos. Devido à característica de sua composição é um 
excelente produto, com poder de desinfecção maior que os desinfetantes à base de cloro ou quaternário. Pode ser 
utilizado com grande vantagem na desinfecção de artigos como: máscaras de inalação, respiradores, cânulas, cateteres, 
sondas e outros, como superfícies fixas. Ação microbiológica comprovada. Produto concentrado.

DILUIÇÃO: 1:500 para superfícies fixas | 1:150 Desinfecção de Alto Nível, com tempo de contato de 60 minutos.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.
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STRIPPER UHS
INDICAÇÃO: Remove ceras e impermeabilizantes de maior dureza. Ultra High Speed. Promove uma limpeza rápida 
e econômica. Facilmente removido pelo enxágue. Utilizar sempre na diluição recomendada. Espalhar o Stripper em 
abundância, deixar agir de 5 a 10 minutos. Em grandes áreas, fazer a remoção por partes. Para melhor resultado, 
recomendamos utilizar lavadora extratora de pisos com disco abrasivo preto. Em pequenas áreas, cantos e rodapés, 
utilizar rodo com fibra abrasiva. Não deixar a solução secar, recolher todo resíduo e fazer enxágue final. Produto com 
rendimento de 25 a 35 m2 por litro. O removedor STRIPPER UHS também é recomendado para ser utilizado na primeira 
lavagem em pisos de porcelanato, os quais contêm uma camada de cera protetora aplicada pelo fabricante do piso. A 
remoção é realizada com facilidade, sem agredir o piso.

DILUIÇÃO: 1:4 a 1:8.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 Litros.

REMOVEDOR HS
INDICAÇÃO: Remove ceras e impermeabilizantes com dureza moderada. High Speed. Promove uma limpeza rápida 
e econômica. Facilmente removido pelo enxágue. Utilizar sempre na diluição recomendada. Espalhar o Stripper em 
abundância, deixar agir de 5 a 10 minutos. Em grandes áreas, fazer a remoção por partes. Para melhor resultado, 
recomendamos utilizar lavadora extratora de pisos com disco abrasivo preto. Em pequenas áreas, cantos e rodapés, 
utilizar rodo com fibra abrasiva. Não deixar a solução secar, recolher todo resíduo e fazer enxágue final. Produto com 
rendimento de 25 a 35 m2 por litro. 

DILUIÇÃO: 1:4 a 1:8

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 Litros.

STRIPPER UHS EXTRA FORTE
INDICAÇÃO: Remove ceras e impermeabilizantes de grande acúmulo e envelhecidas nos pisos. Promove uma limpeza 
rápida e econômica. Facilmente removido pelo enxágue. Utilizar sempre na diluição recomendada. Espalhar o Stripper 
em abundância, deixar agir de 5 a 10 minutos. Em grandes áreas, fazer a remoção por partes. Para melhor resultado, 
recomendamos utilizar lavadora extratora de pisos com disco abrasivo preto. Em pequenas áreas, cantos e rodapés, 
utilizar rodo com fibra abrasiva. Não deixar a solução secar, recolher todo resíduo e fazer enxágue final. 

DILUIÇÃO: 1:4 a 1:10

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 Litros.

REMOVEDOR LS
INDICAÇÃO: Remove ceras e impermeabilizantes de baixa dureza. Low Speed. Promove uma limpeza rápida e 
econômica. Facilmente removido pelo enxágue. Utilizar sempre na diluição recomendada. Espalhar o Stripper em 
abundância, deixar agir de 5 a 10 minutos. Em grandes áreas, fazer a remoção por partes. Para melhor resultado, 
recomendamos utilizar lavadora extratora de pisos com disco abrasivo preto. Em pequenas áreas, cantos e rodapés, 
utilizar rodo com fibra abrasiva. Não deixar a solução secar, recolher todo resíduo e fazer enxágue final. Produto com 
rendimento de 25 a 35 m2 por litro. 

DILUIÇÃO: 1:2 a 1:6

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

STRIPPER UHS “HOSPITALAR”
INDICAÇÃO: Desenvolvido especialmente para ser utilizado em áreas onde não se pode deixar odor no ambiente a ser 
aplicado. Utiliza solvente especial, o qual não contém o odor característico dos removedores tradicionais. Promove uma 
limpeza rápida e econômica. Facilmente removido pelo enxágue. Utilizar sempre na diluição recomendada. Espalhar 
o Stripper em abundância, deixar agir de 5 a 10 minutos. Em grandes áreas, fazer a remoção por partes. Para melhor 
resultado, recomendamos utilizar lavadora extratora de pisos com disco abrasivo preto. Em pequenas áreas, cantos e 
rodapés, utilizar rodo com fibra abrasiva. Não deixar a solução secar, recolher todo resíduo e fazer enxágue final.

DILUIÇÃO: 1:4 a 1:8.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.



TR
AT

AM
EN

TO
 D

E 
PI

SO
S

16 

IMPERMEABILIZANTE e SELADOR TOP SHINE 
INDICAÇÃO: Produto com tecnologia moderna, desenvolvido para áreas externas e internas, resistente ao tráfego 
e intempéries (sol e chuva). Tem a função de selar e impermeabilizar, promove vedação total dos poros dos pisos, 
formando um filme uniforme e transparente. Não sofre oxidação em contato com ar ou água. Indicado para pisos frios 
porosos, tais como: concreto, granilite, pedras porosas, cerâmicas e qualquer piso com porosidade. Rendimento de 80 a 
100 m2/litro. Aplicar sempre na mesma direção, com camadas finas (sem excesso), proporcionando melhor rendimento 
e acabamento uniforme. Deve ser aplicado sobre o piso limpo e seco. Preferencialmente aplicar com “mop aplicador de 
cera”. Aplicar no mínimo duas camadas e no máximo cinco com intervalos em média de uma hora cada camada. Liberar 
o tráfego 24 horas após aplicação. O tempo de cura para polimento UHS e trafego de veículos de é de 24 a 48 horas. 

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

IMPERMEABILIZANTE e SELADOR TOP SHINE “PU”
INDICAÇÃO: Produto com tecnologia moderna, desenvolvido para áreas externas, resistente ao tráfego e intempéries 
(sol e chuva), recomendado ao tráfego de máquinas pesadas e empilhadeiras. Tem a função de selar e impermeabilizar, 
promove vedação total dos poros dos pisos, formando um filme uniforme e transparente. Nesta versão adicionamos PU 
(Poliuretano), o qual confere maior resistência e dureza ao produto. Segue as mesmas recomendações que a Top Shine.  
Fazer manutenção dos produtos Top Shine e Top Shine PU com detergente neutro Hidro Fill 300.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

GLITTER SELADOR
INDICAÇÃO: Promovem vedação dos poros, formando um filme uniforme e transparente sobre o piso, preparando-o 
para receber o acabamento. Rendimento de 60 a 100 m2/Litro. Utilizar puro sobre o piso limpo e seco. Aplicar 
preferencialmente com o auxílio de “mop aplicador de cera”, espalhar com camada fina e sempre no mesmo sentido. 
Aplicar de duas a três camadas, deixando secar entre cada camada. A utilização dos seladores traz economia e maior 
resistência ao processo, principalmente em grandes áreas. Indicado para pisos em situações críticas, com dificuldade de 
receber e absorver o acabamento. Não utilizar os seladores em pisos vinílicos tipo paviflex.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

SELADOR MULT SEAL
INDICAÇÃO: Promove vedação dos poros, forma um filme uniforme e transparente, resistente ao tráfego. Rendimento 
de 60 a 100 m2/ litro. Utilizar sobre o piso limpo e seco. Aplicar preferencialmente com o auxílio de “mop aplicador de 
cera”, espalhar sempre no mesmo sentido, com camadas finas. Aplicar de duas a três camadas, deixando secar entre 
cada camada.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

SELADOR MULT SEAL SB-200 (SEM BRILHO)
INDICAÇÃO: Indicado para tratamento de pisos cerâmicos e superfícies, tais como: solarium, castelato, concreto, 
paredes, madeira e telhas. Promove vedação dos poros por penetração total, fixando o filme formado abaixo do 
substrato, ou seja, penetra e fixa na segunda camada em relação a superfície. Desta forma, inibe totalmente a absorção 
de água. Rendimento de 40 a 50 m2 / litro. Aplicar somente uma camada. Uma vez aplicado o produto, a superfície 
tratada repele água ou qualquer produto que contenha água.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.
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IMPERMEABILIZANTE GLITTER HS 
INDICAÇÃO: Produto moderno no sistema “3 em 1” (Selador/Impermeabilizante e Restaurador). Promove acabamento 
com brilho intenso e de alta resistência ao tráfego, proporcionando efeito antiderrapante. Rendimento de 80 a 100 m2/
Litro. Deve ser utilizados puro, sobre o piso limpo e seco. Aplicar preferencialmente com o auxílio de “mop aplicador de 
cera”, espalhar com camada fina sempre no mesmo sentido. Aplicar de duas a cinco camadas, deixando secar entre cada 
camada. Fazer manutenção diária com detergente neutro Hidro Fill 300.

DILUIÇÃO: Como restaurador - 1:3 (pulverizar sobre o piso e polir com máquina).

EMBALAGEM: 2 x 5 litros

IMPERMEABILIZANTE MULT FLASH
INDICAÇÃO: Impermeabilizante para pisos porosos ou qualquer piso que aceite a absorção do produto. Resistente ao 
tráfego, forma um filme uniforme, transparente e com brilho superior. Dispensa o uso de enceradeiras, proporciona 
efeito antiderrapante e promove a vedação dos poros. Rendimento de 80 a 100 m2/Litro. Deve ser usado puro sobre 
o piso limpo e seco. Aplicar preferencialmente com “mop aplicador de cera”, espalhar  uma camada fina e sempre no 
mesmo sentido. Fazer manutenção com o detergente neutro Hidro Fill 300.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

IMPERMEABLIZANTE MULT TRÁFEGO
INDICAÇÃO: Impermeabilizante para pisos porosos ou qualquer piso que aceite a absorção do produto. Resistente ao 
tráfego, forma um filme uniforme, transparente e com brilho superior. Dispensa o uso de enceradeiras, proporciona 
efeito antiderrapante e promove a vedação dos poros. Rendimento de 80 a 100 m2/Litro. Deve ser usado puro sobre 
o piso limpo e seco. Aplicar preferencialmente com “mop aplicador de cera”, espalhar uma camada fina e sempre no 
mesmo sentido. Fazer manutenção com o detergente neutro Hidro Fill 300.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

IMPERMEABILIZANTE GLITTER UHS
INDICAÇÃO: Produto moderno no sistema “3 em 1” (Selador/Impermeabilizante e Restaurador). Promove acabamento 
com brilho intenso e de alta resistência ao tráfego, proporcionando efeito antiderrapante. Rendimento de 80 a 100 m2/
Litro. Deve ser utilizado puro, sobre o piso limpo e seco. Aplicar preferencialmente com o auxílio de “mop aplicador de 
cera”, espalhar com camada fina sempre no mesmo sentido. Aplicar de duas a cinco camadas, deixando secar entre cada 
camada. Fazer manutenção diária com detergente neutro Hidro Fill 300.

DILUIÇÃO: Como restaurador - 1:3 (pulverizar sobre o piso e polir com disco restaurador).

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

CERA ACRÍLICA MULT METALLIZE
INDICAÇÃO: Cera metalizada com efeito auto brilho. Possui secagem rápida. Rendimento de 80 a 100 m2/Litro. 
Dispensa o uso de enceradeira, proporciona efeito antiderrapante. Aplicar sopre o piso limpo e seco, preferencialmente 
com “mop aplicador de cera”, espalhar uma camada fina sempre no mesmo sentido. Aplicar de duas a cinco camadas, 
deixar secar entre cada camada. Fazer manutenção com detergente neutro Hidro Fill 300.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.



TR
AT

AM
EN

TO
 D

E 
PI

SO
S

18 

POLY BRILHO
INDICAÇÃO: Emulsão de cera com efeito auto brilho, destinado a conservação e acabamento em pisos porosos. Possui 
secagem rápida, com rendimento de 60 a 80 m2/Litro. O brilho pode ser restaurado com enceradeira e com o auxílio de 
disco polidor branco / bege.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

RESTAURADOR KEEP PLUS
INDICAÇÃO: Produto especialmente desenvolvido para ser aplicado na conservação de pisos tratados com ceras e 
impermeabilizantes. Tem a função de limpar e restaurar riscos em pisos tratados. É um detergente associado a emulsão 
acrílica, que elimina e remove pequenos resíduos de óleos, gorduras e recupera riscos sobre a cera aplicada no piso. 
Deixa suave perfume no ambiente e renova o filme auto brilhante. Aplicar após a remoção da poeira sobre o piso e 
preferencialmente com “mop aplicador de cera”. Deixar secar sobre o piso.

DILUIÇÃO: 1:20.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

DETERGENTE NEUTRO HIDRO FILL 300 CÍTRICO e HIDRO FILL 300 SEM FRAGRÂNCIA
INDICAÇÃO: Limpadores neutros concentrados, desenvolvidos especialmente para atender as necessidades de pisos 
tratados com impermeabilizantes ou ceras acrílicas. Seus poderes de limpeza e emulsificação facilitam a manutenção 
em qualquer tipo de piso. Estes produtos não contêm ácidos nem álcalis. Utilizar na proporção de 1:300, na manutenção 
de pisos tratados. Esta diluição deverá ser respeitada para manter a qualidade do tratamento do piso, sem ofuscar o 
mesmo. Não deixam filme residual. Suave fragrância cítrica.

DILUIÇÃO: 1:300 Limpeza Diária, 1:200 Limpeza com remoção de maior sujidade, 1:100 remoção de grande sujidade.

EMBALAGEM: 6 x 1 litro (Sistema Eco) e 2 x 5 litros.

MULT PISO
INDICAÇÃO: Detergente alcalino para limpeza pesada. Remove com facilidade os mais diversos tipos de sujidades, tais 
como: óleos, graxas, gorduras, barro, etc. Possui fácil aplicação e dissolução, com alto poder de detergência. 

DILUIÇÃO: 1:100 Limpeza Leve, 1:50 Limpeza de sujidade média, 1:20 Limpeza de sujidade pesada.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

MULTPORCELANATO PLUS
INDICAÇÃO: Limpador especialmente desenvolvido para limpeza de pisos “Porcelanato”, conferindo-lhes uma limpeza 
profunda, sem danificação. Deixa no ambiente um aroma agradável cítrico. Produto de fácil aplicação e dissolução, com 
excelente desempenho na remoção de qualquer tipo de sujidade.

DILUIÇÃO: 1:200 Limpeza Diária, 1:50 Limpeza com sujidade pesada.

EMBALAGEM: 6 x 1 litro (Sistema Eco) e 2 x 5 litros.
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EQUILÍBRIO REMOVE 
INDICAÇÃO: Produto de última geração, destinado para limpeza de rejuntes e recuperação de pisos queimados com 
ácidos. Age por sistema de nanopartículas. O tensoativo presente na formulação está encapsulado em sílica, o qual 
confere maior aderência e remoção da sujidade, ao mesmo tempo em que forma uma película protetora, facilitando 
a próxima limpeza. O Equilíbrio Remove deve ser aplicado e deve agir na superfície por 5 minutos. Não é necessário o 
enxágue.  Em manchas oxidadas, aplicar diretamente, deixar agir e esfregar. 

DILUIÇÃO: Utilizar produto puro.

EMBALAGEM: 12 x 500 mL c/ gatilho pulverizador e 2 x 5 litros.

DETERMAQ - DETERGENTE PARA MÁQUINAS LAVADORAS EXTRATORAS 
INDICAÇÃO: Detergente alcalino de baixa espuma e de ação rápida para máquinas tipo Lavadora/Extratora. Destinado 
para qualquer tipo de piso liso, como pintura epóxi, granilite, granito polido, mármore, etc. Também pode ser aplicado 
manualmente.

DILUIÇÃO: 1:80 Limpeza com sujidade leve, 1:40 Limpeza com sujidade média, 1:20 Limpeza com sujidade pesada.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

CARPET CONTROL – LIMPADOR PARA CARPETES E ESTOFADOS
INDICAÇÃO: Remove com facilidade as sujidades em carpetes, tapetes e revestimentos. Possui grande poder de 
espuma, facilitando a aplicação. Na aplicação manual, diluir o produto em um balde, agitar até fazer espuma 
abundante, espalhar a espuma na área a ser aplicada e esfregar até suspender a sujidade. Aspirar ou recolher 
manualmente até retirar toda espuma. Com máquina especial para tratamento em carpetes/tapetes e estofados, fazer 
a diluição recomendada diretamente no recipiente do equipamento.

DILUIÇÃO: 1:40 Limpeza Leve, 1:20 Limpeza Pesada.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

MULT STONE – DETERGENTE ÁCIDO
INDICAÇÃO: Desincrustante de resíduos de concreto e cimento. Indicado para remover resíduos de concreto em 
betoneiras, equipamentos de construção civil, pedras não polidas e limpeza do tipo fim de obra (ESTE PRODUTO, POR SER 
ÁCIDO, PODE CAUSAR DANOS. RECOMENDAMOS EFETUAR TESTES ANTES DA UTILIZAÇÃO DO MESMO EM PISOS CERÂMICOS. 
NÃO UTILIZAR EM ARDÓSIA , GRANITO POLIDO E MÁRMORE POLIDO). Produto à base de ÁCIDO CLORÍDRICO 33%.

DILUIÇÃO: 1:6 Limpeza Geral, 1:3 Limpeza Pesada / Puro - Fim de Obra.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT STONE INIBIDO – FLOTADOR ÁCIDO
INDICAÇÃO: Limpador ácido de rejuntes e pisos, na etapa final da obra. Este produto remove incrustações de cimento, 
argamassa, tinta látex e sujidades em geral. Associamos detergência ao ácido clorídrico, a fim de proporcionar maior 
segurança no uso em pisos cerâmicos, a qual confere excelente poder de limpeza, com menor agressão. (ESTE PRODUTO 
POR SER ÁCIDO, PODE CAUSAR DANOS. RECOMENDAMOS EFETUAR TESTES ANTES DA UTILIZAÇÃO DO MESMO EM PISOS 
CERÂMICOS. NÃO UTILIZAR EM ARDÓSIA, GRANITO POLIDO E MÁRMORE POLIDO). Produto à base de ÁCIDO CLORÍDRICO 
33%, associado a tensoativos.

DILUIÇÃO: 1:6 Limpeza Geral, 1:3 Limpeza Pesada / Puro - Fim de Obra.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 e 50 litros.
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PEDRA LIMP ECO – DETERGENTE LIMPA PEDRAS
INDICAÇÃO: Detergente ácido, com excelentes propriedades de limpeza em sujidades pesadas em piso bruto, pedra 
não polida, piso cimentício, pedra miracema, pedra portuguesa (petit pave) e pisos rústicos em geral. Produto de fácil 
aplicação e dissolução. Facilmente removido pelo enxágue. Contém ácido orgânico, com excelente poder de limpeza e 
menor agressividade, se comparado a um ácido inorgânico.  Produto biodegradável.

DILUIÇÃO: Fazer diluição de 1:5 a 1:10 dependendo do grau de sujidade.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

MULT AC 20 – DETERGENTE ÁCIDO DE USO INDUSTRIAL
INDICAÇÃO: Detergente ácido, especialmente desenvolvido para limpeza de instalações e equipamentos industriais, 
tais como: caldeiras, tubulações, máquinas, tanques de armazenamento, misturadores e moinhos.

DILUIÇÃO: Utilizar o produto puro ou até 1:10 dependendo do grau de sujidade.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT FLOTADOR 
INDICAÇÃO: Limpador alcalino com grade poder de espuma e remoção de sujidade. Devido à grande quantidade de 
tensoativos, limpa pelo sistema de “flotação”, onde há a suspensão de toda a sujidade na espuma, sem a necessidade 
de grande esforço, facilitando dessa forma o processo de limpeza. 

DILUIÇÃO: 1:5 Limpeza Pesada / 1:10 Limpeza Geral / 1:20 Limpeza Leve.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

TWISTER – REMOVEDOR DE INCRUSTAÇÕES SANITÁRIAS
INDICAÇÃO: Remove com facilidade encardidos e manchas das paredes de vasos sanitários e mictórios, mesmo 
embaixo d’água. Com ação germicida, elimina bactérias causadoras de mau cheiro e contaminações. Tríplice ação: 
Limpa, desincrusta e odoriza. Produto com ação rápida. Elimina manchas calcárias, óxido de ferro e sais de ácido úrico. 

FRAGRÂNCIAS: Fragrância cítrica.

DILUIÇÃO: Pronto Uso.

EMBALAGEM:  12 x 750 mL e 2 x 5 litros.
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LAUNDRY REFORCE e LAUNDRY REFORCE SP
INDICAÇÃO: Aditivos alcalinos para lavagem de roupas. Indicados como reforçadores alcalinos, tanto na pré-lavagem 
como na lavagem de roupas. Quando associados a um detergente, agem de forma ideal em todas as sujidades, 
principalmente em fluidos corporais e sujidades como óleos, graxas e gorduras.  Têm a função de dilatar as fibras 
dos tecidos e abrir espaço para o detergente agir de forma mais eficiente. Podem ser utilizados em qualquer faixa de 
temperatura.  Utilizar por um período mínimo de 5 minutos.

DOSAGEM: LAUNDRY REFORCE  2  a 10 mL/kg | LAUNDRY REFORCE SP 3 a 12 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY SOLV e LAUNDRY SOLV BT
INDICAÇÃO: Indicados como solventes para remoção de graxas, óleos e gorduras em tecidos. Ideais em toalhas de 
restaurantes, macacões industriais, resíduos de bronzeadores, graxas de sapatos em toalhas de hotéis, etc. Na versão 
LAUNDRY SOLV BT, há ácidos graxos de coco, os quais auxiliam na remoção de manchas de batons. Podem ser aplicados 
diretamente nas manchas e devem ser utilizados em temperatura ambiente. Colocar as peças em molho ou diretamente 
na máquina de lavar. Utilizar por período mínimo de 5 minutos.

DOSAGEM: 5 a 15 mL/kg.

EMBALAGEM: LAUNDRY SOLV - 6 x 1 litro | LAUNDRY SOLV BT - 6 x 1 litro e 20 litros.

LAUNDRY ACÉTIC
INDICAÇÃO: Ideal para alvejamento e desinfecção em roupas hospitalares, pois não revela nos tecidos as manchas 
formadas devido o uso de clorexidina nos hospitais. Produto com excelente poder de remoção de manchas em tecidos 
que são sensíveis ao uso do cloro; prolonga a vida útil dos tecidos devido ao alvejamento por oxigênio ativo estabilizado. 
Ideal para roupas coloridas.  Atende as necessidades de alvejamento e desinfecção de qualquer tipo de lavanderia. Deve 
ser utilizado em temperatura ambiente ou até 60° C. Utilizar por período mínimo de 5 minutos. 

DOSAGEM: 4 a 12 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY CLOR L e LAUNDRY CLOR L SP
INDICAÇÃO: Produtos ideais para alvejamento e desinfecção mediante hipoclorito de sódio 
estabilizado. Eficazes em tecidos brancos. Estes produtos não são indicados para ser utilizados em 
roupas que contenham resíduos de clorexidina, nem em roupas coloridas. Devem ser utilizados em 
temperatura ambiente. Utilizar por período mínimo de 5 minutos.

DOSAGEM: CLOR L 4 a 14 mL/kg | CLOR L SP  5 a 14 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY POWER e POWER SP– DETERGENTE ALCALINO 
INDICAÇÃO: Indicados para lavagem e pré-lavagem de roupas. Estes produtos unem alcalinidade com detergência, 
tornando-os extremamente eficientes, podendo ser utilizados em qualquer faixa de temperatura. Complexam sais 
de cálcio e magnésio, quebrando a dureza da água, facilitando dessa forma a lavagem e remoção de manchas.  Estes 
produtos devem ser utilizados por um período mínimo de 5 minutos.

DOSAGEM: POWER 2 a 9 mL/kg,  POWER SP 3 a 12 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.
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SEQUEST – CONDICIONADOR DE DUREZA DE ÁGUA
INDICAÇÃO: Utilizado sempre em conjunto com os produtos contidos no processo de lavagem. Atua de forma 
eficiente em água rica em dureza (sais de cálcio, magnésio) e com alto teor de ferro. Em água com elevada dureza, 
deve ser utilizado nas etapas de pré-lavagem, lavagem e neutralização. Em água com teor detectado de ferro, deverá 
ser utilizado também na etapa de alvejamento clorado. Recomenda-se análise prévia da água, a fim de definir e 
determinar a dosagem ideal do produto.

DOSAGEM: 1 a 4 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY NEUTRALIZE e LAUNDRY NEUTRALIZE SP
INDICAÇÃO: Indicados como neutralizadores, eliminando de forma eficiente resíduos de alvejante clorado e de 
detergente alcalino, diminuindo assim o número de enxágue final. Protegem contra danos aos tecidos em lavagens 
pesadas e de difícil enxágue. Devem ser utilizados sempre em temperatura ambiente.

FRAGRÂNCIAS: Sem Fragrância.

DOSAGEM: LAUNDRY NEUTRALIZE - 0,5 a 2 mL/kg  | LAUNDRY NEUTRALIZE SP - 1 a 3 mL/kg

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY UMECT LQ
INDICAÇÃO: Indicado para umectação, pré-lavagem e lavagem. Eficaz na umectação de sujidades pesadas em roupas 
hospitalares. Atua de forma eficiente em tecidos delicados. Em processos com sujidade pesada, recomendamos utilizar 
em conjunto com o LAUNDRY POWER. Pode ser utilizado em todas as faixas de temperatura. Utilizar por um período 
mínimo de 5 minutos.

DOSAGEM: 1 a 5 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY WET e LAUNDRY WET SP
INDICAÇÃO: Indicados para lavagem e pré-lavagem. Ideais para tecidos delicados, em virtude de terem pH neutro. Em 
processos com sujidade pesada, utilizar em conjunto com produto alcalino, como o Laundry Reforce. Pode ser utilizado 
em qualquer faixa de temperatura. Utilizar por um período mínimo de 5 minutos.

DOSAGEM: LAUNDRY WET - 1 a 3 mL/kg | LAUNDRY WET SP - 1 a 5 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros. 

LAUNDRY PEROXY e LAUNDRY PEROXY SP
INDICAÇÃO: Ideais para alvejamento de enxovais que contenham resíduos de clorexidina. Excelente poder de remoção 
de manchas em tecidos sensíveis ao cloro. Prolongam a vida útil dos tecidos, devido ao alvejamento por oxigênio ativo 
estabilizado. Atendem as necessidades de todos os tipos de lavanderias. Para obter excelente resultado, é necessário 
temperatura acima de 70° C. Utilizar por período mínimo de 5 minutos.

DOSAGEM: LAUNDRY PEROXY 2 a 12 mL/kg | LAUNDRY PEROXY SP  5 a 15 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.



LA
VA

N
D

ER
IA

24 

LAUNDRY CLEANER –  LAUNDRY CLEANER SP –  DETERGENTES ÁCIDOS
INDICAÇÃO: Indicados para pré-lavagem e lavagem. Ideais para sujidades de gordurosas. Em processos com sujidade 
passada, utilizar em conjunto com o LAUNDRY REFORCE. Pode ser utilizado em temperatura de até 60 °C. Utilizar por 
um período mínimo de 5 minutos.

DOSAGEM: LAUNDRY CLEANER - 1 a 5 mL/kg  | LAUNDRY CLEANER SP - 2 a 8 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 Litros e 50 Litros. 

LAUNDRY CLEAN (Nova Fórmula)
INDICAÇÃO: Indicado para pré-lavagem e lavagem de sujidades leve e pesada em hotéis, motéis, hospitais e lavanderias 
comerciais. Pode ser utilizado em qualquer faixa de temperatura. Utilizar por um período mínimo de 5 minutos. Atua 
com eficiência como aditivo na remoção de sujidades gordurosas. Produto com nova geração de tensoativos, que lhe 
conferem grande poder sequestrante aliado a alcalinidade e alvejamento óptico.

DOSAGEM: 2 a 10 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY RUST – REMOVEDOR DE FERRUGENS
INDICAÇÃO: Indicado para remoção de ferrugens em tecidos brancos. Aplicar o produto puro sobre a mancha e esfregar. 
É necessário o uso EPI (luvas e óculos). Produto à base de Ácido Oxálico e Ácido Glicólico. Em máquinas, utilizar 15 mL/
kg. Em nível baixo, por 10 minutos, em temperatura ambiente. Logo após a aplicação é necessário efetuar rigoroso 
enxágue, até a remoção total do produto. Este produto também pode ser utilizado em pisos com manchas de ferrugem. 
Neste caso aplicar o produto diretamente na mancha e esfregar de dentro para fora. Em virtude do produto ser base 
ácida, o local da mancha deverá fica mais claro que as outras partes. Desta forma, recomendamos fazer pequenas 
partes até a remoção total da mancha.

DOSAGEM: Pronto Uso e 5 a15 mL/kg.

EMBALAGEM: 12 x 1 litro,  2 x 5 litros e 20 litros.

LAUNDRY DEGREASER CITRUS
INDICAÇÃO: Detergente desengraxante, à base de D-Limoneno, um solvente natural extraído frutas cítricas. Remove 
com facilidade sujidades provenientes de óleos, graxas, gorduras, etc.  Pode ser utilizado em qualquer tipo de tecido. 
Limpa sem agredir, agindo com eficiência e rapidez. Este produto substitui os solventes à base de petróleo e não agride 
o meio ambiente. Agradável aroma natural cítrico.

DOSAGEM: 3 a 6 g/kg.

EMBALAGEM: 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY WET EZ
INDICAÇÃO: Indicado para lavagem e pré-lavagem. Composto por 3 enzimas (amilase, lipase e protease), que 
potencializam seu poder de remoção de sujidades. Atua de forma eficiente em sujidades orgânicas. Ideal para lavagem 
de tecidos delicados, por ter seu pH neutro. Em processos com sujidade pesada, utilizar em conjunto com produto 
alcalino (Laundry Reforce). Deve ser utilizado em temperatura ambiente ou até 55° C.  Utilizar por período mínimo de 
5 minutos.

DOSAGEM: 1 a 5 mL/kg.

EMBALAGEM: 20 litros, 50 litros e Disponível em 6 x 1 litro c/ fragrância para lavagem doméstica).
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EQUILÍBRIO AMACIANTE 
INDICAÇÃO: Indicado para amaciar, desembaraçar e odorizar todos os tipos de tecidos. Aumenta a vida útil dos tecidos, 
evitando o rompimento das fibras, proporciona um toque macio e sedoso, facilita a remoção de água no processo de 
centrifugação e controla a carga estática depositada nos tecidos. É formulados por blends de quaternários, conferindo-
lhe ação bacteriostática. Utilizar em temperatura ambiente, por no mínimo 3 minutos.

FRAGRÂNCIAS: A fragrância neste produto é encapsulada em micropartículas, as quais liberam a fragrância 
gradativamente, no decorrer do uso do tecido, mediante atrito.

DOSAGEM: 1 a 4 mL/kg.

EMBALAGEM: 6 x 2 litros, 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

LAUNDRY SOFT NAT e LAUNDRY SOFT ESPECIAL
INDICAÇÃO: Indicados para amaciar, desembaraçar e odorizar todos os tipos de tecidos. Aumentam a vida útil 
dos tecidos, evitando o rompimento das fibras, proporcionam um toque macio e sedoso, facilitam a remoção 
de água no processo de centrifugação e controlam a carga estática depositada nos tecidos. São formulados 
por blends de quaternários, conferindo-lhes ação bacteriostática. Utilizar em temperatura ambiente, por no 
mínimo 3 minutos.

Dosagem: LAUNDRY SOFT NAT - 1 a 5 mL/kg | LAUNDRY SOFT ESPECIAL - 2 a 6 mL/kg

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.  

LAUNDRY SOFT PLUS (Novo)
INDICAÇÃO: Desenvolvido com nova formulação, proporciona maior amaciamento dos tecidos e sua nova fragrância 
proporciona uma perfumação mais duradoura. Também aumenta a vida útil dos tecidos, evitando o rompimento das 
fibras e dando um toque macio e sedoso.

Dosagem: LAUNDRY SOFT PLUS - 1 a 4 mL/kg

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.  

LAUNDRY PASSE – AUXILIAR DE PASSAGEM DE ROUPAS
INDICAÇÃO: Indicado como facilitador de passar roupas. O ferro desliza facilmente e as roupas ficam perfumadas  por 
mais tempo.

DILUIÇÃO: UTILIZAR PURO.

EMBALAGEM: 6 x 2 litros e 2 x 5 litros.

LAUNDRY JOB
INDICAÇÃO: Detergente desengraxante viscoso em pH neutro, indicado para a pré-lavagem e lavagem de roupas com 
sujidades de graxas e gorduras. Contém poderosa formulação desengraxante, que quebra com facilidade as cadeias de 
gordura e de graxa. Ideal para lavagem de macacões industriais (inclusive os das indústrias petroquímicas), toalhas e 
panos de restaurantes e uniformes de frigoríficos. Não agride a fibra do tecido, por possui pH neutro.

DOSAGEM: 3 a 15 mL/kg de roupa seca.

EMBALAGEM: 20 Litros e 50 Litros.
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LAUNDRY CLOR, LAUNDRY CLOR SP e LAUNDRY CLOR EXTRA
INDICAÇÃO: Indicados para alvejamento e desinfecção de roupas em lavanderias. Eficientes em roupas brancas e cores 
firmes. Produtos com alto poder de desinfecção. Não indicados em roupas que contenham resíduos de  clorexidina. 
Utilizar em temperatura máxima de 58 °C, por um período mínimo de 5 minutos. Estes produtos podem ser utilizados 
em qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha eficiente econômica. As dosagens devem ser com medidores 
manuais (dosadores).

DOSAGEM: LAUNDRY CLOR  2 a 7 g/kg | LAUNDRY CLOR SP  3 a 9 g/kg | LAUNDRY CLOR EXTRA 1  a 5 g/kg.

EMBALAGEM: Balde 20 kg.

LAUNDRY SOUR E LAUNDRY SOUR SP
INDICAÇÃO: Indicados como neutralizantes no processo de lavagem de roupas em geral. Eliminam de forma eficiente 
resíduos de alvejantes clorados e de detergentes alcalinos e diminuem o número de enxágues finais. Protegem contra 
danos aos tecidos, em lavagens com sujidade pesada e de difícil enxágue. Devem ser utilizados em temperatura 
ambiente. Estes produtos podem ser utilizados em qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha eficiente 
econômica. As dosagens devem ser com medidores manuais (dosadores).

DOSAGEM: LAUNDRY SOUR 0,5 a 1,0 g/kg  /  LAUNDRY SOUR SP 1,0 a 2,0 g/kg.

EMBALAGEM: Balde 20 kg.

LAUNDRY MIX TM
INDICAÇÃO: Aditivo de lavagem, com ativo tira-manchas. Lava, remove manchas e alveja, mediante liberação de 
oxigênio. Contém sequestrante que elimina os efeitos de água dura e resíduos de ferro. Formulação com agente 
antirredepositante e enzimas, que auxiliam na limpeza de roupas com sujidade orgânica, tais como tomate, café, etc. 
Este produto pode ser utilizado em qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha eficiente e econômica. As 
dosagens devem ser com medidores manuais (dosadores).

DOSAGEM: 2,0 a 10,0 g/kg.

EMBALAGEM: Pote 6 x 1kg e Balde 5 kg.

LAUNDRY PASTA E LAUNDRY PASTA SP
INDICAÇÃO: Indicados para umectação nas etapas de pré-lavagem e lavagem de roupas. Eficazes e versáteis na 
umectação de sujidades pesadas em roupas hospitalares. Também atuam de forma eficiente em roupas delicadas. 
Produtos com pH neutro. Na pré-lavagem, devem ser utilizados em temperatura ambiente e em outras operações, com 
temperatura até 80 °C. Utilizar por período mínimo de 5 minutos. Estes produtos podem ser utilizados em qualquer 
tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha eficiente econômica. As dosagens devem ser com medidores manuais 
(dosadores).

DOSAGEM: LAUNDRY PASTA - 0,5 a 3,0 g/kg  | LAUNDRY PASTA SP 1,0  a 4,0 g/kg.

EMBALAGEM: Balde 20 kg.

EQUILÍBRIO COTTON SOFT
INDICAÇÃO: Aromatizante para tecidos e ambientes com cheirinho de roupa limpa. Aplicar o produto por aspersão na 
roupa seca. A fragrância fixa no tecido até o momento do uso.

DILUIÇÃO: Puro ou até 1:10.

EMBALAGEM: 6 x 250 mL,  6 x 2 litros e 2 x 5 litros. 
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LAUNDRY 1000
INDICAÇÃO: Indicado para pré-lavagem e lavagem de roupas em lavanderias em geral.  Produto rico em matérias 
primas nobres, que garantem eficácia em sujidades encontradas em roupas de hospitais, hotéis, motéis, indústrias, 
etc. Excelente poder de remoção de sujidades gordurosas. Deve ser utilizado em temperatura máxima de 50 °C, por um 
período mínimo de 5 minutos. Este produto pode ser utilizado em qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma 
linha eficiente econômica. As dosagens devem ser com medidores manuais (dosadores).

DOSAGEM: 3 a 7 g/kg.

EMBALAGEM: Balde de 20 kg.

LAUNDRY 2000
INDICAÇÃO: Indicado para pré-lavagem, lavagem e alvejamento de roupas em lavanderias pelo processo unisan. Lava 
e alveja em uma única operação. Possui agentes que inibem manchas de ferro e água dura (sais de cálcio e magnésio). 
Evita o amarelamento nas roupas. Para liberar o alvejamento, a solução deve ser aquecida com vapor em 80 °C, com 
tempo de contato mínimo de 10 minutos. Em lavagem com temperatura ambiente, deve-se utilizar alvejante normal. 
Este produto pode ser utilizado em qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha eficiente econômica. As 
dosagens devem ser com medidores manuais (dosadores).

DOSAGEM:  6 a 10 g/kg.

EMBALAGEM: Saco 20 kg.

LAUNDRY NEUTRAMIX
INDICAÇÃO: Indicado na recuperação de roupas que contenham manchas de difícil remoção, devido ao acúmulo de 
sujidades no deccorer do tempo. Especialmente recomendado para lavanderias profissionais. Tem seu uso otimizado, 
quando em asociação com o LAUNDRY CLEANER,  com dosagem de 2,0 mL/kg, em nível de água baixo, durante 
20 minutos. Este produto pode ser utilizado em qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha eficiente 
econômica. As dosagens devem ser com medidores manuais (dosadores).

DOSAGEM: 5,0 a 10,0 g/kg.

EMBALAGEM: Potes 6 x 1 kg. 

LAUNDRY 300
INDICAÇÃO: Sabão em pó destinado para limpeza geral e limpeza de roupas de sujidade leve. Produto de fácil 
dissolução, com nível de espuma controlada. Este produto pode se utilizado em qualquer tipo de lavanderia e onde se 
deseja uma linha eficiente econômica. As dosagens devem ser com medidores manuais (dosadores).

DOSAGEM: Limpeza Geral - 20 g/Litro de água | Lavagem de Roupas - 10 a 15g/kg.

EMBALAGEM: Sacos de 5 e 20 Kg.

LAUNDRY 500 
INDICAÇÃO: Indicado para pré-lavagem e lavagem  de roupas  em lavanderias em geral. O mix de matérias-
primas nobres torna o produto eficaz em sujidades encontradas em hospitais, hotéis e motéis. Deve  ser utilizado 
na temperatura ambiente  ou até 80 °C, por um período mínimo de 5 minutos. Este produto pode ser utilizado em 
qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha eficiente econômica. As dosagens devem ser com medidores 
manuais (dosadores).

DOSAGEM:  5 a 10 g/kg.

EMBALAGEM: Saco de 20 kg.
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GRILL CLEANER E GRILL CLEANER SP
INDICAÇÃO: Detergentes alcalinos concentrados. Indicados para remoção de gorduras carbonizadas e não 
carbonizadas em fornos, fogões, chapas, coifas e superfícies em geral. Ideais para  sujidades de gordura em açougues, 
cozinhas industriais, etc. Recomendamos a aplicação com o auxílio de gerador de espuma. Desta forma, gera uma 
espuma densa, a qual emulsiona a gordura, facilitando a remoção por completo. Contêm em sua formulação solvente 
especial, que quebra com facilidade as cadeias graxas. Atuam em temperatura ambiente ou até 50 °C.  Estes produtos 
são alcalinos, sendo essencial o uso de EPIs.

DILUIÇÃO: Grill Cleaner - Gorduras Carbonizadas: Puro a 1:10, Gorduras não Carbonizadas: 1:30 até 1:100 | Grill Cleaner 
SP - Gorduras não Carbonizadas: 1:10 até 1:60

EMBALAGEM: 6 x 2 litros, 2 x 5 litros e 20 litros.

HIDRO FILL HIPERCONCENTRADO
INDICAÇÃO: Indicado especialmente onde se necessita de melhor custo final, aliado a um excelente resultado. Devido 
a grande concentração recomendamos o uso de dosador tipo “veturi”, onde o produto sai na diluição recomendada, sem 
desperdício. Excelente poder de remoção de gorduras. Não causa ressecamento da pele, pois contém glicerina. Atua 
desde a temperatura ambiente até 60 °C. 

DILUIÇÃO: Limpeza Leve: 1:300, Limpeza Geral: 1:200 e Limpeza Pesada:1:100.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT CLEAN 20
INDICAÇÃO: Detergente  neutro concentrado indicado para limpeza de talheres, copos, utensílios e também na 
limpeza geral. Excelente poder de remoção de gorduras. Atua em temperatura até 60 °C. Devido a alta concentração 
deste produto, recomendamos o uso de dosador tipo “venturi”, o qual garante uma diluição e manipulação corretas. 
Não causa ressecamento da pele, pois contém glicerina. Possui excelente resultado de uso quando utilizado em cuba, 
mediante imersão em solução.

DILUIÇÃO: 1:50 até 1:200.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

LAUNDRY 3000
INDICAÇÃO: Indicado para pré-lavagem e lavagem de roupas em lavanderias. É um detergente completo, com matérias 
primas nobres. Formulação aditivada com alvejante óptico e agente sequestrante de dureza de água, atributos estes 
que tornam o produto eficaz em sujidades pesadas encontradas em hospitais, hotéis, motéis, indústrias e em qualquer 
condição de dureza da água. Deve ser utilizado em temperatura de até 50 °C, por um período mínimo de 5 minutos. 
Este produto pode ser utilizado em qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha eficiente econômica. As 
dosagens devem ser com medidores manuais (dosadores).

DOSAGEM: 2 a 5 g/kg.   

EMBALAGEM: Balde 20 kg.

LAUNDRY ENZIMÁTICO
INDICAÇÃO: Indicado para lavagem e pré-lavagem de roupas. Composto por 3 enzimas (amilase, lípase e protease), 
que potencializam seu poder de remoção de sujidades. Eficaz em sujidades orgânicas, encontradas em hospitais, 
hotéis, motéis, etc. Contém alvejante óptico. Deve ser utilizado em temperatura máxima de 50 °C, por um período 
mínimo de 5 minutos. Este produto pode ser utilizado em qualquer tipo de lavanderia e onde se deseja uma linha 
eficiente econômica. As dosagens devem ser com medidores manuais (dosadores).

DOSAGEM: 3 a 10 g/kg.

EMBALAGEM: Sacos de 5 e 20 kg.
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MULT CLEAN GLICERINADO 
INDICAÇÃO: Detergente neutro concentrado, indicado para limpeza de talheres, copos, utensílios e também na 
limpeza geral. Excelente poder de remoção de gorduras. Atua em temperatura ambiente ou até 60 °C. Pode ser 
utilizado manualmente ou pré-diluído em cuba, mediante imersão dos utensílios. Não resseca as mãos, devido a sua 
formulação conter glicerina. Dermatologicamente testado.  

DILUIÇÃO: Puro até 1:50.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

LOUÇA CLEAN
INDICAÇÃO: Detergentes neutros. Indicados para lavagem de louças, talheres, copos, utensílios e limpeza geral. 
Possuem excelente poder de remoção de gorduras. Atuam em temperatura ambiente ou até 60 °C. Não causam 
ressecamento da pele.

DILUIÇÃO: Puro até 1:10.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT ALUMÍNIO
INDICAÇÃO: Detergente ácido, indicado para limpeza e recuperação de superfícies em alumínios, tais como: formas, 
panelas e utensílios de alumínio em geral. Decapa, removendo manhas e deixando um brilho inigualável. Fácil 
aplicação, ótimo poder de detergência. Deve ser aplicado com auxílio de uma esponja, em temperatura ambiente. 
Deixar o produto agir por alguns minutos e esfregar. Não deixar em molho. Produto ácido, por isso deve ser utilizado 
com luvas.

DILUIÇÃO: 1:5 até 1:20, Embalagem 500ml (PRONTO USO).

EMBALAGEM: 2 x 5 litros (CONCENTRADO) e 24 x 500 ml (PRONTO USO).

MULT CLEAN 10
INDICAÇÃO: Detergente neutro concentrado, indicado para limpeza de talheres, copos,  utensílios e também na 
limpeza geral. Excelente poder de remoção de gorduras. Atua em temperatura ambiente ou até 60 °C. Pode ser 
utilizado manualmente ou pré-diluído  em cuba, mediante imersão dos itensílios.

DILUIÇÃO: 1:30 até 1:120.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT CLEAN e CLEAN COCO
INDICAÇÃO: Detergentes neutros concentrados, indicados para limpeza de talheres, copos, utensílios e também na 
limpeza geral. Não resseca as mãos. Excelente poder de remoção de gorduras. Atuam em temperaturas ambiente 
ou até 60 °C. Podem ser utilizados manualmente ou pré-diluídos em cuba, mediante imersão dos itensílios. 

DILUIÇÃO: Puro até 1:50.

EMBALAGEM: MULT CLEAN - 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros  | CLEAN COCO - 2 x 5 litros e 20 litros.
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MULT WASH
INDICAÇÃO: Detergente alcalino, indicado para lavagem mecânica em máquinas de lavar louças.  Excelente poder 
de remoção de gorduras, suporta alta carga de resíduos e atua em água com dureza. Deve ser aplicado pelo sistema 
eletrônico de dosagem por ciclo de lavagem ou por concentração. Neste sistema, é instalado no tanque da máquina 
um sensor que detecta quando há necessidade de reposição de produto. A temperatura de trabalho é de 55 a 65 °C.

DILUIÇÃO: Dosagem automática por ciclo: de 2 a 8 mL por ciclo, Dosagem automática por sensor de concentração: 
0,06% a 0,20%.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT DRY
INDICAÇÃO: Secante e abrilhantador de louças. Indicado como auxiliar de enxágue na lavagem mecânica de louças. 
Quebra a tensão superficial da água, eliminando as gotículas de água do enxágue final, auxiliando a secagem. Deve ser 
aplicado pelo sistema eletrônico de dosagens em temperatura de 75 a 85 °C.

DILUIÇÃO: Sistema de dosagem automática: de 1 a 5 mL por ciclo.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

WASH MIX
INDICAÇÃO: Detergente alcalino clorado em pó. Indicado para lavagem mecânica de louças. Excelente poder de 
remoção de gorduras suporta alta carga de resíduos. Em máquinas de lavar louças, deve ser aplicado pelo sistema 
eletrônico de dosagens, o qual atua por concentração, em temperatura que varia de 55 a 65 °C.  Devido a sua 
concentração de cloro ativo, este produto pode ser utilizado na remoção de secreções corporais em hospitais, evitando 
a contaminação cruzada. Pode ser utilizado na limpeza de pisos em geral e também na lavagem de tubulações de 
hidromassagens em hotéis, motéis e residências. Versão especial “sem cloro para lavar panelas e utensílios de alumínio 
em máquinas de lavar panelas profissionais.

DILUIÇÃO: Dosador por concentração em máquinas automáticas: 0,1 a 0,4%, Limpeza geral de pisos: 10 a 20 g/litro, 
Em secreção: Puro a 30 g/litro, Hidromassagem : utilizar de 2 à 5 g / L de água

EMBALAGEM: 6 x 1 kg,  4 x 2 kg, 2 x 5 kg

GRILL LIMPADOR DE CHAPAS
INDICAÇÃO: Produto moderno, de pronto uso e de grau alimentício, destinado a chapa quente. Não necessita 
enxague após o uso. Deve ser aplicado em temperatura de fritura, ou seja, acima de 100 °C. Aplicar o produto sobre a 
chapa, espalhar e deixar agir. Esfregar com esponja pesada, preferenciamente com cabo e raspar o resíduo.  Todos os 
componentes deste produto são considerados seguros e não tóxicos, podendo ter contato com alimentos.  Este produto 
é inflamável a partir de 170 °C e não deve ser colocado direto ao fogo. Veja filme no site: www.multquimica.com.br

DILUIÇÃO: Pronto Uso.

EMBALAGEM: 12 x 750 mL.

INSTRUMENTAL SHINE
INDICAÇÃO: Detergente em pó alcalino para pré-lavagem e desoxidação da prata e inox. Indicado para talheres de 
inox e pratarias em geral. Excelente poder de remoção de alimentos impregnados, secos ou cozidos na superfície. Evita 
a marcação e corrosão no aço inox e detém a corrosão pré-existente. Imergir os talheres de inox e/ou prata, sendo que, 
quando utilizado em prataria  deve acompanhar uma folha de alumínio, a qual que deverá ficar no fundo com a parte 
fosca para cima. Desta forma, haverá a transferência da oxidação da prata para o alumínio. Tempo de contato de no 
mínimo de 10 minutos. Caso necessário esfregar com esponja e enxaguar.

DILUIÇÃO: 5 a 15 g/L de água.

EMBALAGEM: 6 x 1 kg (acompanha pá dosadora).
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DESENCRUST
INDICAÇÃO: Desincrustante ácido para máquina de lavar louças. Indicado para remoção de incrustações calcárias, 
causadas por dureza da água. Dissolve depósitos calcários em máquinas de lavar louças, resistências de banho maria, 
máquinas de café, louças sanitárias e superfícies em geral. Em máquinas de lavar louças deve ser aplicado no ciclo 
de lavagem, na proporção de 1 litro para cada 29 litros de água do tanque, devendo realizar o ciclo e a lavagem até 
a remoção total das incrustações. Na remoção manual, aplicar o produto na concentração de 1:10 com auxílio de 
pulverizador, deixar agir por alguns minutos e efetuar a esfregação com fibra tipo limpeza pesada. Todas as operações 
devem ser seguidas por enxágue, a fim de que não fique residual no produto. Por ser um produto ácido é essencial o 
uso de EPIs.

DILUIÇÃO: 1:10 a 1:30

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT VEG E MULT VEG POTENCIALIZADO
INDICAÇÃO: Sanitizante em pó com cloro ativo. Indicado para sanitização de ovos, frutas, verduras e legumes em áreas 
de manipulação de alimentos, ou até mesmo em cozinhas domésticas. Libera cloro ativo e sanitiza de forma eficaz, sem 
atacar os alimentos. Deve ser diluído em recipiente plástico ou em inox. Mergulhar os alimentos na solução, por um 
período mínimo de 10 minutos, em temperatura ambiente. A solução não dever ser reaproveitada. Disponível em duas 
versões, normal e potencializado. O produto apresenta um pH neutro.

DILUIÇÃO: Mult Veg: 5 g/L de água (200 ppm) | Mult Veg Potencializado:1 g/L de água(200 ppm).

EMBALAGEM: Pote 6 x 1 kg,  Refil 12 x 1 kg,  Pote 4 x 3 kg e Balde 2 x 5 kg.

FITA TESTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE TEOR DE CLORO ATIVO EM ppm
INDICAÇÃO: Fita para auxiliar na verificação do teor de cloro ativo em cozinhas profissionais, hospitais, etc. Produzida 
em papel especial, que em contato com o cloro escurece imediatamente se houver cloro ativo. A graduação de cloro 
ativo obtida com a leitura da fita na solução deverá ser comparada com o gabarito presente na embalagem.

EMBALAGEM: 100 unidades.

MULT ESPUMA e MULT ESPUMA SP
INDICAÇÃO: Detergentes alcalinos para limpeza pesada. Indicados para remoção de gorduras carbonizadas ou não, 
em áreas de manipulação de alimentos em geral. Com fórmulas ricas em alcalinidade, atacam de forma eficiente as 
sujidades mais pesadas. Apropriados para frigoríficos, abatedouros de aves e são extremamente eficientes na limpeza 
de chiller, evisceração, fornos e onde houver a necessidade de desengordurar. Para melhor aproveitamento aplicar 
pelo sistema de gerador de espuma, com tempo de ação de 10 minutos, em temperatura máxima de 60 °C. Quando 
utilizados em peças de alumínio, enxaguar de imediato, a fim de evitar a corrosão da peça. Produto cáustico, com pH  
de 12,00 a 13,00.

DILUIÇÃO: Mult Espuma: 1:10  a 1:50 | Mult Espuma SP:  1:4 a 1:30.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT VG  500
INDICAÇÃO: Produto com formulação exclusiva para lavagem de hortifrutícolas. Indicado para limpeza de frutas, 
verduras e legumes antes da sanitização. Auxilia na remoção de resíduos de terra e insetos mortos, facilitando o 
processo de sanitização. Produto utilizado no produtor antes de chegar às feiras. Não tem risco quanto ao uso. Produto 
de grau alimentício. 

DILUIÇÃO: Até 1:500.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.
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LUBRIFIC
INDICAÇÃO: Limpador e lubrificante para esteiras transportadoras em indústrias alimentícias e esteiras transportadoras 
de garrafas por rolos de contato. A utilização pode ser feita por imersão ou gotejamento. Possui perfeita miscibilidade 
com água, não ataca os equipamentos e evita incrustações provenientes de dureza da água. Teor de espuma controlado, 
não deixa odor. Para maior desempenho, recomendamos a limpeza diária das esteiras com jato de alta pressão.

DILUIÇÃO: Imersão: 1:20 a 1:50, por Gotejamento: 1:50 a 1:200.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT ALCLOR F, MULT ALCLOR F SP e MULT ALCLOR F Extra (Detergentes Clorados)
INDICAÇÃO: Detergentes altamente alcalinos com cloro ativo. Indicados para remoção de gorduras não carbonizadas, 
em áreas de manipulação de alimentos em geral. Fórmulas ricas em detergência, alcalinidade e cloro, proporcionando 
limpeza de forma eficaz em todos os tipos de sujidades gordurosas e orgânicas, em frigoríficos e açougues em geral. 
Auxiliam no clareamento de tábuas de cortes, esteiras plásticas e cones. Utilizar no sistema de gerador de espuma, com 
tempo de ação mínima de 10 minutos, em temperatura máxima de 50 °C. Produtos cáusticos, por isso é essencial o uso 
de EPI. Possui 3 versões de concentração.

DILUIÇÃO: MULT ALCLOR F: 1:20 a 1:100 | MULT ALCLOR F SP: 1:20 a 1:80 | MULT ALCLOR F EXTRA: 1:25 a 1:200.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT ALCLOR FOAM (Detergente Clorado)
INDICAÇÃO: Detergente e desinfetante altamente alcalino, com cloro ativo. Indicado para remoção de gorduras não 
carbonizadas em áreas de manipulação de alimentos em geral. Fórmula rica em detergência, alcalinidade e cloro, 
proporcionando limpeza de forma eficaz em todos os tipos de sujidades gordurosas e orgânicas em frigoríficos e 
açougues em geral. Excelente desempenho no clareamento de tábuas de cortes, esteiras plásticas e cones. Sua 
formulação mais elaborada garante maior concentração e estabilidade do cloro. Utilizar no sistema de gerador de 
espuma, com tempo de ação mínima de 10 minutos, em temperatura máxima de 50 °C. Produto cáustico, por isso é 
essencial o uso de EPI.

DILUIÇÃO: 1:20 a 1:100.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT DN 40
INDICAÇÃO: Detergente neutro concentrado. Indicado para lavagem manual de pisos, paredes, mesas, em áreas 
de manipulação de alimentos e na limpeza geral. Excelente poder de remoção de gorduras, atua em temperatura 
ambiente ou até 60 °C. Fácil aplicação e dissolução, facilmente removido pelo enxágue.

DILUIÇÃO: Leve: 1:200, Média: 1:100 e Pesada: 1:50.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT ALCLOR (Sistema CIP – Baixa espuma)
INDICAÇÃO: Desinfetante alcalino clorado, utilizado no processo de limpeza manual ou por circulação (Sistema CIP - 
Clean in Place), em tubulações, pasteurizadores, evaporadores, filtros, tanques e qualquer equipamento em aço inox 
utilizados em indústrias em geral. Para facilitar o enxágue, contém inibidores de espuma em sua formulação e cloro 
ativo, o qual limpa, desinfeta, desengordura, removendo gorduras carbonizadas com eficiência. Ideal para máquinas 
de limpeza de caixas em abatedouros, frigoríficos, laticínios e indústrias de bebidas em geral. Tempo de ação mínima 
de 10 minutos, em temperatura máxima de 50 °C. Eficiente também como detergente clorado para lavagem de louças, 
onde se necessita de um produto com maior poder de alvejamento, tais como cafeterias e utensílios plásticos. 

DILUIÇÃO: 1:50 a 1:200.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.
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FINISH BAC
INDICAÇÃO: Desinfetante a base de Biguanida. Indicado para desinfecção por imersão, pulverização ou aspersão de 
equipamentos, mesas de processamento de alimentos, tanques de estocagem, tubulações, pisos, paredes em laticínios 
e indústrias alimentícias em geral. Não ataca a epiderme ou qualquer tipo de superfície. Eficaz contra bactérias Gram 
positivas e Gram negativas. Aplicar a solução deixando agir por um período mínimo de 10 minutos, em temperatura 
ambiente.

DILUIÇÃO: 1:30 a 1:200.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

GLACIAL ACÉTIC
INDICAÇÃO: Desinfetante a base de Ácido Peracético. Indicado para desinfecção por imersão, pulverização, aspersão e 
circulação em tubulações (Sistema CIP - Clean in Place), mesas de processamento de alimentos, tanques de estocagem, 
pisos, paredes em laticínios e indústrias alimentícias em geral. Desinfetante de ação rápida, se desintegra no meio 
ambiente no máximo em 20 minutos. Eficaz contra bactérias, fungos e germes. Aplicar a solução por um período de 30 
minutos, em temperatura ambiente. 

DILUIÇÃO: 1:500.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

CLOR L SANITIZANTE e CLOR L SANITIZANTE SP
INDICAÇÃO: Desinfetantes líquidos clorados de uso geral. Indicados para desinfecção por imersão, pulverização e 
aspersão, em tratamento de água, sanitização de louças em máquinas de lavar, frutas, verduras, ovos e legumes e em 
cozinhas industriais. Também podem ser utilizados na limpeza de telhados. Possuem ação alvejante e desinfetante 
para roupas, em lavagens industriais. Devem ser aplicados em temperatura ambiente, por um período mínimo de 10 
minutos.

DILUIÇÃO: Clor L Sanitizante - Desinfecção de superfícies 1 mL/L de água, Tratamento de água 0,5 a 2 ppm, 
Alvejamento de roupas 4 a 14 mL/kg de roupa seca. Sanitização de hortifrutículas 3 mL/L de água | Clor L Sanitizante 
SP - Desinfecção de superfícies 1,2mL/L de água, Tratamento de água dosagem de 0,5 a 2ppm, Alvejamento de roupas 
5 a 14 mL/kg de roupa seca.   

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT GERM SANITIZANTE (Gerador de Cloro)
INDICAÇÃO: Produto moderno de última geração, em pó. Tem a função de gerar cloro somente quando diluído em 
água. A solução gera cloro por até sete dias. É seguro e econômico, pois  a solução a 1% gera até 99.000 ppm de cloro 
ativo, não oxida e nem ataca a epiderme do usuário. Eficaz contra bactérias, fungos e germes. Facilmente removido 
pelo enxágue. Este produto, em sua embalagem original, tem validade de 24 meses, sendo assim muito superior ao 
hipoclorito de sódio, que é volátil e com durabilidade de poucos meses.

DILUIÇÃO: 10g/L de água.

EMBALAGEM: 6 x 1 kg e 2 x 5 kg

DEQUATER SENIOR
INDICAÇÃO: Desinfetante a base de quaternário de amônio. Indicado para desinfecção por imersão ou pulverização, 
em mesas de processamento de alimentos, tanques de estocagem, válvulas, tubulações, pisos, paredes e instalações 
em geral na indústria de alimentos. Eficiente na aplicação em canis, minimizando o odor de urina e fezes, pois age 
contra os microorganismos responsáveis pelo odor. Não ataca a epiderme ou qualquer tipo de superfície, sendo eficaz 
contra bactérias e mofos e facilmente removido pelo enxágue. Tempo de contato mínimo de 10 minutos.

DILUIÇÃO: Dequater Senior - 1:200 | Dequater Senior SP - 1:100.

EMBALAGEM: 6 x 1 litro (Sistema Eco), 2 x 5 litros e 20 litros e 50 litros.
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HIDRO FILL 200
INDICAÇÃO: Detergente alcalino para remoção de gorduras. Indicado para limpeza de fornos, grelhas, chapas e 
superfícies em geral, impregnadas de resíduos de gorduras carbonizadas ou não carbonizadas. Facilmente removido 
pelo enxágue, possui ação rápida e eficiente e remove sujidades pesadas mesmo a frio. Pode ser utilizado com 
temperatura até 50 °C. Produto especialmente desenvolvido para ser utilizado em associação com o sanitizante Hidro 
Fill 500, em dosadores tipo “Venturi”, com pressão de água para uso direto.

DILUIÇÃO: Pronto Uso até 1:200.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT DECON e MULT DECON SP
INDICAÇÃO: Detergentes viscosos, levemente alcalinos. Indicados para lavagem manual e remoção de gorduras 
não carbonizadas em açougues, frigoríficos, cozinhas industriais e áreas de manipulação de alimentos em geral. 
Suas formulações são extremamente ricas em tensoativos, os quais garantem limpeza segura e eficiente. Podem ser 
utilizados no sistema gerador de espuma e manualmente, sem risco de agressividade aos equipamentos e ao usuário. 
Podem ser utilizados em qualquer faixa de temperatura.

DILUIÇÃO: Mult Decon: 1:40 a 1:150 | Mult Decon SP: 1:30 a 1:100.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT INORGANIC 
INDICAÇÃO: Detergente ácido, indicado para limpeza ácida por circulação (Sistema CIP - Clean in Place) em tubulações, 
pasteurizadores, evaporadores, tanques, filtros e qualquer equipamento de aço inox em laticínios e indústrias de 
bebidas em geral. Remove de forma eficiente a cristalização causada pelo leite e por resíduos de dureza da água. Atua 
em temperatura ambiente ou até 60 °C. Utilizar após a limpeza alcalina e seus respectivos enxágues, por um período 
mínimo de 10 minutos.

DILUIÇÃO: 1:30  a 1:200.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

HIDRO FILL 500
INDICAÇÃO: Desinfetante hiperconcentrado a base de Quaternário de Amônio. Indicado para desinfecção por 
imersão ou pulverização em equipamentos, mesas de processamento de alimentos, tanques de estocagem, válvulas, 
tubulações, pisos, paredes e instalações em geral. Não ataca a epiderme dos usuários e nem a superfície aplicada. Fácil 
diluição e aplicação. Devido a concentração, recomendamos o uso de equipamentos diluidores  tipo “Venturi”, os quais 
possuem pressão suficiente para fazer aplicação direta de dois produtos, juntamente com o enxágue. Atua em perfeita 
sinergia com o produto desengordurante “Hidro Fill 200”. Eficaz contra bactérias e mofos, facilmente removido pelo 
enxágue. Tempo mínimo de contato de 10 minutos.

DILUIÇÃO: 1:500.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT GRESSIT
INDICAÇÃO: Detergente ácido, especialmente desenvolvido para limpeza de instalações e equipamentos industriais, 
tais como caldeiras, tubulações, máquinas, tanques de armazenamento, misturadores e moinhos. Também utilizado 
para recuperação de pisos e azulejos, principalmente em pisos de Gressit (cerâmica Gail), normalmente utilizada 
em laticínios. Remove resíduos inorgânicos, ferrugem, incrustações proveniente de dureza da água, etc. Facilmente 
removido pelo enxágue. Por ser um produto ácido, não pode ter contato com pedras polidas (Granitos, Mármores, etc.).

DILUIÇÃO: 1:10.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros  e 50 litros.
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MULT NOX  - DETERGENTE ÁCIDO  PARA RECUPERAÇÃO EM AÇO INOX
INDICAÇÃO: Detergente ácido especialmente desenvolvido para limpeza de instalações e equipamentos industriais tais 
como: caldeiras, tubulações, máquinas, tanques de armazenamento, misturadores e moinhos. Utilizado manualmente 
para recuperar superfícies de aço inox que contenham manchas e que estejam desgastadas pelo processo de limpeza 
alcalina. Recupera o brilho natural das peças, sendo facilmente removido pelo enxágue. Este produto não pode ser 
utilizado em peças de aço inox novas, sem que haja a necessidade de recuperação. Utilizar em temperatura ambiente.

DILUIÇÃO: 1:2 a 1:10.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT DESEN PÓ
INDICAÇÃO: Detergente alcalino em pó, indicado para limpeza manual de paredes, tanques de recepção, latões, 
tanques de estocagem, misturadores, tinas e equipamentos em laticínios, frigoríficos e indústrias alimentícias em 
geral. Ótimo poder de umectação e detergência, remove resíduos  de gorduras carbonizadas. Possui fácil diluição e 
aplicação. Pode ser utilizado em qualquer temperatura.

DILUIÇÃO: 1:20 a 1:50.

EMBALAGEM: Balde de 20 kg.

MULT ORGANIC P
INDICAÇÃO: Detergente alcalino de baixa espuma destinado a sujidades orgânicas. Indicado para remoção de gorduras 
não carbonizadas em áreas por sistema de circulação (Sistema CIP - Clean in Place), em tubulações, pasteurizadores, 
evaporadores, tanques, filtros, lava-louças em cozinhas e restaurantes industriais e equipamentos de aço inox nas indústrias 
alimentícias em geral. Possui excelente poder de remoção de gorduras. Formulação com inibidores de espuma. Ideal para 
máquinas lavadoras de caixas em frigoríficos, laticínios e indústrias de bebidas em geral. Tempo de contato mínimo de 10 
minutos, em temperatura de até 90 °C. Produto cáustico, por isso se torna indispensável o uso de EPI.

DILUIÇÃO: 1:20 a 1:100, Lava louças 1 a 5 ml por ciclo de lavagem.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.



IN
D

Ú
ST

RI
A 

AL
IM

EN
TÍ

CI
A

36 

MULT GRAX
INDICAÇÃO: Produto alcalino para uso em caixas de gordura. Indicado para desintegrar acúmulos de gorduras 
compactadas em caixas de gordura, ralos e tubulações. Ação rápida e eficiente. Aplicar o Mut Grax no término do 
expediente. Produto cáustico, por isso se torna indispensável o uso de EPI.

DILUIÇÃO: 500 mL/m3 do produto puro de 3 a 4 vezes ao dia.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT PASSY
INDICAÇÃO: Produto ácido, passivante de peças metálicas, utilizado por imersão a frio ou até 60 C. Destinado a 
neutralizar e proteger de corrosão peças como ganchos e carretilhas, utilizadas no transporte de carnes em frigoríficos. 
Possui excelente proteção contra corrosão e ferrugem e não deixa odor nas peças, sendo facilmente removido pelo 
enxágue. O Mult Passy é o terceiro produto a ser utilizado no processo de tratamento de carretilhas, conforme ilustrado 
neste catálogo.

DILUIÇÃO: 5 a 20%.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

REMOVE
INDICAÇÃO: Produto ácido, indicado para remoção de ferrugens através do sistema de imersão, em carretilhas, 
balancins e ganchos transportadores de carnes em frigoríficos. Possui excelente poder de remoção de ferrugens e 
recupera o brilho das peças. Forma uma espuma sobrenadante que evita a liberação de gases. O Remove é o segundo 
produto a ser utilizado no processo de tratamento de carretilhas, conforme ilustrado neste catálogo.

DILUIÇÃO: 5 a 10%.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

MULT PROTECT
INDICAÇÃO: Óleo vegetal especialmente desenvolvido para ser utilizado por imersão ou na aplicação manual em 
ganchos, balancins, carretilhas e trilhos transportadores de carnes em frigoríficos. Ótimo poder lubrificante, não tóxico 
e nem inflamável. Facilmente removido na operação de desengraxe. Utilizar no final do processo, como tratamento e 
proteção de ganchos, balancins e carretilhas. 

DILUIÇÃO: 90%.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT ORGANIC
INDICAÇÃO: Detergente alcalino, indicado para remoção de gorduras não carbonizadas e áreas de manipulação de 
alimentos em geral. Fórmula rica em detergência e alcalinidade (pH 12,00 a 13,00). Limpa de maneira eficaz todos 
os tipos de sujidades gordurosas e orgânicas em frigoríficos, açougues e indústrias alimentícias em geral. Deve ser 
utilizado pelo sistema gerador de espuma ou na aplicação manual. Tempo mínimo de contato de 10 minutos, em 
temperatura máxima de 60 °C. Produto cáustico, por isso se torna indispensável o uso de EPI.

DILUIÇÃO: 1:20 a 1:100.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.
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CAR DESENGRAXANTE
INDICAÇÃO: Produto especial, desenvolvido para remoção de piches, insetos e sujidades pesadas em veículos, 
principalmente em retorno de viagem. Não ataca a pintura e possui fácil aplicação, com ótimo poder de limpeza, aliado 
a ação desengordurante e desengraxante. Produto com solvente desenvolvido em laboratório. Aplicar em sistema de 
pulverização ou manualmente.

DILUIÇÃO: 1:20 a 1:40.

EMBALAGEM: 6 x 2 litros, 2 x 5 litros e 20 litros.

MULT JOB E MULT CLEAN DESENGRAXANTE
INDICAÇÃO: Detergentes desengraxantes concentrados. Indicados para limpeza pesada em todas as partes dos 
veículos, tais como: pintura, chassis, motores, rodas, etc. Suas formulações são devidamente balanceadas e não 
agridem nenhuma superfície, mesmo contendo partes de borracha. Especialmente recomendados para veículos novos 
de alto valor agregado, os quais necessitam de um produto de baixa alcalinidade, com grande poder de limpeza, sem 
agressão e com uso em todas as partes do veículo. 

DILUIÇÃO: Desengraxante: 1:30 ,  Chassis 1:50 , Pintura: até 1:200.

EMBALAGEM: 6 x 2 litros, 2 x 5 litros e 50 litros.

CAR NEUTRO – SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO
INDICAÇÃO: Indicado para limpeza de latarias de veículos e equipamentos com superfícies pintadas. Fácil aplicação e 
dissolução, ótimo poder de limpeza e alta detergência. Não ataca nenhum tipo de superfície. Tem sua melhor eficiência 
em sistema gerador de espuma.

DILUIÇÃO: Car Neutro 40 - 1:40 | Car Neutro 10 - 1:10.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

CAR ÁCIDO -  DETERGENTE ÁCIDO
INDICAÇÃO: Indicado para limpeza e remoção de sujidades diversas, especialmente em chassis de veículos, motores, 
rodas e carrocerias. Fácil aplicação e dissolução, com ótimo poder de limpeza, sendo facilmente removido pelo enxágue. 
Aplicar em sistema de pulverização. Apos o enxágue passivar com CAR ALCALINO 10 ou 40. Produto ácido, por isso se 
torna indispensável o uso de EPI.

DILUIÇÃO: Car Ácido 40 - 1:40 | Car Ácido 10 - 1:10.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.

CAR ALCALINO – DETERGENTE ALCALINO
INDICAÇÃO: Indicado para limpeza e remoção e sujidades pesadas em chassis, de veículos, motores, pneus e 
carrocerias. Fácil aplicação, com ótimo poder de desengraxe, sendo facilmente removido pelo enxágue. Aplicar em 
sistema de pulverização. Produto cáustico, por isso se torna indispensável o uso de EPI.

DILUIÇÃO: Car Alcalino 40 - 1:40 | Car Alcalino10 - 1:10.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros, 20 litros e 50 litros.
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DESIGRAN – DESINTEGRADOR SANITÁRIO
INDICAÇÃO: Indicado para uso em vasos sanitários, caixas de descargas em coletivos, ralos, caixas sépticas e banheiros 
químicos. Especialmente destinado para desintegrar dejetos sanitários. Auxilia na dissolução de fezes nas caixas de 
descarga em ônibus e elimina o odor de urina. Possui bom rendimento e deixa suave aroma. Ação rápida e eficiente.

DILUIÇÃO: 1:125.

EMBALAGEM: 6 x 1 litro (Sistema Eco), 2 x 5 litros e 20 litros.

CAR VINIL GEL
INDICAÇÃO: Indicado para renovação de peças de borracha, painéis de veículos e pneus. Fácil aplicação, com secagem 
rápida. Não sai com água e não resseca plástico, vinil ou borracha.

DILUIÇÃO: Pronto Uso.

EMBALAGEM: 6 x 1 kg.

CAR PNEU – ACABAMENTO PARA BORRACHA
INDICAÇÃO: Indicado para renovar o brilho em peças de borracha e em pneus. Fácil aplicação, com secagem rápida. 
Não sai com água e não resseca plástico, vinil ou borracha. 

DILUIÇÃO: Pronto Uso.

EMBALAGEM: 2 x 5 litros.

DECAPAN
INDICAÇÃO: Indicado para limpeza e desengraxe por imersão, manualmente ou por agitação mecânica, em peças de 
ferro e  aço inox, com alto teor de sujidade de graxas e óleos. Possui bom rendimento, com ótimo poder de limpeza. Alta 
detergência, sendo facilmente removida pelo enxágue.

DILUIÇÃO: 1:20.

EMBALAGEM: Balde 20 Kg.
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