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A Plastiminas Química atua no ramo de

higienização e limpeza profissional desde

2010, nos mercados da Grande BH, Vale do

Aço, Cento Oeste, Norte e Sul de Minas.

Possui em seu portfólio produtos e

equipamentos com alto padrão tecnológico,

equipe técnica especializada e uma estrutura

capaz de solucionar os problemas

enfrentados no dia-a-dia.

Principais seguimentos: Cozinha Profissional,

Limpeza Geral, Higiene Pessoal, Lavanderia

Hoteleira e Hospitalar, Assistência à Saúde,

Cosméticos e Cuidados da Pele do

Trabalhador.
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LIMPEZA GERAL



5L

5L

5L

5L

LIMPEZA GERAL 5

750ml

Detergente desengraxante neutro concentrado, indicado para
limpeza pesada, como pisos, paredes e veículos. 
Diluição: 1:50 limpeza pesada / 1:200 limpeza leve.

MEGALINE CONCENTRADO
Desinfetante de uso geral, à base de Quaternário de Amônio.
Limpa, desinfeta e desodoriza superfícies em geral, além de
conter ampla ação bactericida. 
Fragrâncias: Floral, Brisa, Lavanda e Natureza.
Diluição: 1:200 desinfecção / 1:100 limpeza e desinfecção.

Limpador concentrado de uso geral, levemente alcalino, e com
alto poder de remoção de sujidades pesadas, como graxas e
óleos. 
Fragrância: Cítrica.
Diluição: 1:300 limpeza diária / 1:200 limpeza geral / 1:100
limpeza pesada.

TWISTER
Desincrustrante ácido para vasos sanitários. Remove com
facilidade os encardidos e manchas de paredes de vasos
sanitário e mictórios. Com ação germicida, elimina mau cheiro e
contaminações. Ação rápida que limpa, desincrusta e odoriza.
Fragrância: Cítrica.
Diluição: Pronto Uso.

Detergente desengraxante de alta eficiência para qualquer tipo
de sujidade, como óleo, graxa e gorduras vegetal e mineral. Com
óleo de Pinho que não agride o meio ambiente. 
Diluição: 1:50 limpeza pesada / 1:200 limpeza leve.

HIDRO FILL LEMON

MULT JOB

ECO PINE



Limpador superconcentrado. Limpa e odoriza em uma única
operação.
Fragrâncias: Dressy, Floral e Lavanda Fresh. 
Diluição: 1:500 limpeza diária / 1:250 limpeza geral / 1:125 extra
aromatização.

O mais econômico do mercado.

Detergente ácido, para limpeza pesada de pedras, como
miracema, ardósia, Santa Maria e pisos cimentados em geral.
Diluição: 1:5 a 1:10. 

PERFECT 500 

PEDRALIM

HIDRO FILL 300 CÍTRICO
Limpador neutro concentrado, especialmente para pisos
tratados com impermeabilizantes ou ceras acrílicas, facilitando
a manutenção. Não contêm ácidos nem álcalis. Não deixa filme
residual.
Fragrância: Cítrica suave.
Diluição: 1:300 limpeza diária / 1:200 limpeza com remoção de
maior sujidade / 1:100 remoção de grande sujidade.

DEFENSOR
Desinfetante de uso geral, a base de Quaternário de Amônio,
recomendado para qualquer superfície lavável que necessite
remoção de germes e bactérias.
Fragrâncias: Herbal, Lavanda e Águas Marinhas.
Diluição: 1:10 limpeza geral / pronto uso desinfecção.

LIMPEZA GERAL

5L

5L

5L

5L

Desinfetante limpador, indicado para pisos, paredes,
equipamento e mobiliários, de locais infectados, como hospitais
e clínicas.
Fragrância: Lavanda suave.
Diluição: 1:30.

MULT GERM

5L

6



GLASS CLEANER
Detergente limpa vidros, com ação de limpeza e polimento.
Remove com facilidade resíduos de poeira e forma uma camada
protetora sobre o vidro. Secagem rápida e aroma agradável. 
Diluição: 1:2 / Pronto uso. 5L

200g

200g

5L

LIMPEZA GERAL

Indicado para dar brilho e polimento em superfícies de aço
inox, esmaltadas e alumínio, peças cromadas, pintura e em
veículos. Protege e previne contra corrosão, manchas e
ferrugem.
Diluição: Pronto uso.

MULT NOX LOÇÃO POLIDORA E ABRILHANTADOR
DE INOX (SPRAY)

MULT NOX ABRILHANTADOR DE INOX (AEROSOL)
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 e possui fácil
espalhamento, facilitando a limpeza. 
Diluição: Pronto uso.

MULT GEL P 
Detergente limpador em gel, indicado para uso geral. Destinado
para limpeza pesada, com alta concentração e rendimento.
Limpa e desodoriza em uma só operação, além de não agredir as
superfícies e ser facilmente removível com água. Grande poder 
 de limpeza.
Fragrância: Pinho.
Diluição: 1:200 limpeza leve / 1:100 limpeza geral / 1:50 limpeza
pesada.

MULT PEROXY 
Limpador concentrado à base de peróxido de hidrogênio.
Indicado para superfícies laváveis, substituindo limpadores
alcalinos, neutros e clorados. Reage com sujidades orgânicas
formando bolhas efervescentes, que auxiliam em sua remoção e
reduz necessidade de ação mecânica agressiva.  
Diluição: 1:200 limpeza leve / 1:100 limpeza geral / 1:50 limpeza
pesada / 1:40 em mármores. 

5L
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COZINHA
PROFISSIONAL



Sanitizante em pó para frutas, verduras e legumes, eficiente
na eliminação de agrotóxicos e todas as bactérias presentes no
alimento. Deve ser utilizado após a limpeza dos alimentos com
Clean-Veg.
Rendimento: um balde de 5kg propicia 500 lavagens de 10L
cada.
O melhor custo benefício do mercado.

CLOROVEG

5Kg

1Kg

CLEAN-VEG
Sabão concentrado, voltado especificamente para lavagem de
vegetais, frutas e legumes, auxiliando na remoção de sujidades
como: terra, insetos e resíduos agrotóxicos. Deve ser utilizado
antes da sanitização com o CLOROVEG.
Diluição: Até 1:200.

CLOR L SANITIZANTE

MULT VG 500
Produto voltado para lavagem de frutas, verduras e legumes,
auxiliando na remoção de impurezas como terra e insetos
mortos, facilitando o processo de sanitização. 
Diluição: Até 1:100.

Desinfetante líquido clorado, indicados para desinfecção por
imersão e pulverização, em tratamento de água, sanitização de
louças em máquinas de lavar, frutas, verduras, ovos e legumes e
em cozinhas industriais. Devem ser aplicados em temperatura
ambiente, por um período mínimo de 10 minutos.
Diluição: 1 mL/L para desinfecção de superfícies / 3 mL/L para
hortifrutículas.

COZINHA PROFISSIONAL

5L

5L

5L
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Detergente desincrustrante alcalino, indicado para remoção de
gorduras carbonizadas e caramelizadas em fornos simples e
combinados, grelas, fogões e equipamentos de cozinha em
geral.
Diluição: 1:5 a pronto uso.

Detergente desengordurante inodoro, usado na remoção de
gorduras carbonizadas e caramelizadas, em fornos simples e
combinados, grelas, fogões e equipamentos da cozinha em
geral.
Diluição: 1:5 a pronto uso.

Detergente neutro glicerinado concentrado, indicado para
limpeza de pisos, paredes, utensílios e equipamentos em
geral. 
Diluição: 1:10 a 1:30.

GRILL

MAX FORNO

DECLEAN

20L

Detergente desengraxante de uso geral, indicado para limpeza
pesada de pisos, paredes, equipamentos e onde houver
necessidade de um produto com alto teor de limpeza.
Diluição: 1:30. 

DECOPAN

COZINHA PROFISSIONAL

5L

5L

5L

5L
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Detergente alcalino clorado, indicado para áreas de
processamento de alimentos, superfícies, pisos e equipamento
em geral. Alto poder espumante e ação microbiana.
Diluição: 1:40 a 1:100. 

Alcalino clorado destinado para limpeza manual ou por
circulação (CIP). Pode ser utilizado em qualquer equipamento
nas indústrias alimentícias em geral, como: pasteurizadores,
evaporadores, tubulações, ordenhas, abatedouros, frigoríficos e
laticínios.
Diluição: 1:50 a 1:100.

SUPRADET
Detergente neutro super concentrado, com ação
desengordurante e formação de espuma. Indicado para limpeza
geral de pisos, louças, utensílios e demais equipamentos.
Diluição: 1:30 a 1:50.

HIDRO FILL HIPERCONCETRADO
Detergente neutro hiperconcentrado. 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. Atua eficientemente
desde a temperatura ambiente até 60 °C.
Diluição: 1:300 limpeza leve / 1:200 limpeza geral / 1:100
limpeza pesada.

MIXCLOR FOAM

MIXCLOR

SILVER SLOTER
Detergente alcalino para limpeza pesada. Indicado para
remoção de gorduras em áreas frigoríficas, laticíneas e
indústrias alimentícias em geral. Possui uma formulação
diferenciada, onde atua de forma eficiente nas sujidades mais
pesadas.
Diluição: Até 1:50.

COZINHA PROFISSIONAL

5L

5L

20L

5L

20L

5L

20L

5L
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MULT ALUMÍNIO
Detergente ácido decapante, indicado para limpeza e
recuperação de superfícies de alumínio, para remover
imperfeições e dar brilho. 
Diluição: 1:5 a 1:10.

MULT NOX
Detergente ácido, indicado para recuperação e limpeza de aço
inox. Recupera o brilho natural e é facilmente removível com
água.
Diluição: 1:5 a 1:10.

Limpa-alumínio, com alto poder de limpeza em utensílios,
formas e panelas. Facilmente removível com água.
Diluição: Pronto uso a 1:5. 

5L

5L

5L

5L

5L

20L

DEXAL

MULT INORGANIC
Detergente ácido, indicado para limpeza por circulação (CIP),
decapagem em equipamentos de indústrias de alimentos e
remoção de incrustações inorgânicas em máquinas lava louças.
Remove de forma eficiente a cristalização causada pelos
resíduos de dureza da água. Utilizar após a limpeza alcalina. 
DILUIÇÃO: 1:30 a 1:200.

COZINHA PROFISSIONAL

SILVER HUNTER
Desincrustante alcalino para limpeza CIP, decapagem em
equipamentos de indústrias de alimentos e remoção de
incrustações orgânicas em máquinas lava louças. Excelente
poder de remoção de gorduras.
Concentração: 0,5% a 0,6%

12



MAQ-RINSE

MAQ-WASH

*As dosagens podem variar de acordo com as características de sujidade e dureza de água. 

*As dosagens podem variar de acordo com as características de sujidade e dureza de água. 

Detergente lava-louças, utilizado para higienizar louças e
utensílios em máquinas automáticas de lavar, através de
dosadores eletrônicos.
Diluição: Média de 5ml por ciclo de lavagem.

*

DEQUATER SÊNIOR
Desinfetante e desodorizante a base de Quaternário de
Amônio, indicado para desinfecção por imersão ou pulverização,
em áreas de preparação de alimentos. Não ataca a epiderme ou
qualquer tipo de superfície, é eficaz contra bactérias e mofos.
Facilmente removido pelo enxágue. Tempo de contato de 10
minutos.
Diluição: 1:200.

GLACIAL ACÉTIC
Desinfetante de ação rápia, a base de Ácido Peracético.
Indicado para desinfecção por imersão, pulverização, aspersão
e circulação em tubulações, mesas de processamento de
alimentos, tanques de estocagem, pisos, paredes em laticínios e
indústrias alimentícias em geral. 
Diluição: Até 1:500.

5L

COZINHA PROFISSIONAL

5L

20L

5L

20L

1L

5L

Secante e abrilhantador de louças, utilizado na operação de
enxágue em máquinas de lavar, através de dosadores
eletrônicos.
Diluição: Média de 3ml por ciclo de lavagem.

*
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PANO MULTIUSO TNT
35 g/m².
20% Viscose.
80% Poliéster.
Rolo de 300m (600 picotes) 
Rolo de 30m (60 picotes).

PANO MULTIUSO TNT
40 g/m².
50% Viscose.
50% Poliéster.
Rolo de 300m (600 picotes). 

MONITOR DE ÓLEOS E GORDURAS
Otimiza a vida útil dos óleos e gorduras, mantendo constante o
sabor dos alimentos. Evita o consumo de óleo saturado e reduz o
descarte desnecessário, gerando economia. Preocupação com o
bem-estar e a saúde do consumidor.
Embalagem com 20 testes.

CHLORINE TEST PAPER
Fita para medição de ppm de cloro em cozinhas profissionais,
hospitais, etc. Em contato com a solução clorada, escurece
imediatamente indicando o teor de  ativo. A seguir, a cor
adquirida pela fita deverá ser comparada com o gabarito
presente na embalagem.
Embalagem com 70 testes. 

SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE AMOSTRA DE
ALIMENTOS
Estéril e com tarja, podendo ser utilizado para amostras de
alimentos mornas ou frias. Totalmente lacrado para garantir a
segurança nos testes.
12cm x 30cm.
Transparente.
Pacote com 500 unidades.

COZINHA PROFISSIONAL 14



LAVA LOUÇAS



LAVADORA DE COPOS 
Classeq D3000

Três programas de lavagem: escolha de
acordo com o nível de sujidade do copo. 

Dosadores de químicos integrado.

Bomba de dreno inclusa. 

Porta com camada dupla: operação mais
silenciosa e redução da perda de calor.

Sistema duplo de filtragem. 

Sinalização de erros e valores
estatísticos para melhorar a eficiência.

Cesto de 400 x 400mm.

Visor digital em LCD: indica as
temperaturas dos tanques de lavagem e

enxágue.

Sinalização por padrão universal de cores
e símbolos: minimiza os erros e o

treinamento necessário para manuseio. 

Suporta tensão de 220 e 380V.

Excelente resultado nas lavagens.

Redução no consumo de químicos.

Redução no gasto de água e energia.

Segurança de higienização total.

Fácil limpeza da máquina.

16



ECONOMIA NO USO: 

Três programas de lavagem: escolha de
acordo com o nível de sujidade dos

utensílios.

Dosadores automáticos de químicos
integrados.

Bomba de dreno inclusa. 

Porta com camada dupla: operação mais
silenciosa e redução da perda de calor.

Sistema duplo de filtragem. 

Sinalização de erros e valores
estatísticos para melhorar a eficiência.DESIGN HIGIÊNICO: 

Braços de lavagem giratórios
superiores e inferiores para cobertura

completa.

Jatos na parte superior do braço de
lavagem que permitem a limpeza

contínua do lado interno

Esquinas arredondadas. 

Fácil limpeza da máquina com peças
internas removíveis .

LAVA LOUÇAS DE
CARREGAMENTO FRONTAL

Classeq D6000

OPERAÇÃO FÁCIL:

Visor digital de LCD para monitoramento
da temperatura dos tanques de lavagem e

enxágue.

Operação completa através de 2 botões.

17



Três programas de lavagem para

diferentes níveis de sujidade, com ciclos

curtos de 1.5, 3 e 5 minutos.

Norma WRAS: cumpre os regulamentos

de consumo de água.

LAVA LOUÇAS DE CÚPULA
Classeq D9000

Tanque de lavagem otimizado que

reduz os consumos de água, energia e

químicos.

Dosadores de detergente e secante

inclusos na máquina.

Filtros nas bombas de lavagem e

enxágue.

Visor digital em LCD que indica as

temperaturas de lavagem e enxágue para

monitoramento. 

Operação completa através de 2 botões.

Início de lavagem através do fechamento

da cúpula.

18



HIGIENE PESSOAL
SANTHER



ITI01
Duas dobras. 
Folha simples.
22cm X 21cm.
100% celulose virgem.

PESSOAL SANTHER

TOALHA INTERFOLHADA INOVATTA 
TSP04
Duas dobras. 
Folha quádrupla. 
20,5cm X 22cm.
100% celulose virgem.

TOALHA INTERFOLHADA INOVATTA
ITI03
Duas dobras.
Folha tripla.
22cm X 21cm.
100% celulose virgem.

TOALHA INTERFOLHA INOVATTA
ITI02
Duas dobras.
Folha dupla.
22cm X 21cm.
100% celulose virgem.

TOALHA INTERFOLHA INOVATTA

1.200 folhas por caixa.

2.400 folhas por caixa.

HIGIENE

2.400 folhas por caixa.

2.400 folhas por caixa.

TOALHA INTERFOLHADA ECO
ETI00
Três dobras.
Folha simples.
22cm X 23cm.
100% celulose virgem.

2.400 folhas por caixa.

TOALHA INTERFOLHADA ECO
ETI21
Duas dobras.
Folha simples.
21cm X 21cm.
100% celulose virgem.

2.100 folhas por caixa.

20



TOALHA BOBINA INOVATTA
ITB01
Folha simples.
35g à 37g.
20cm X 200m.
100% celulose virgem.

ETB20
Folha simples.
30g à 32g.
20cm X 250m.
100% celulose virgem.

TOALHA BOBINA INOVATTA

1.200m por fardo.

2.000m por fardo.

TOALHA PARA LIMPEZA SNOB EM ROLO
WPX50
Wiper rolo 50g/m².
Rolo com 1.100 folhas de 250mm X 340mm cada.

1 rolo por caixa.

TOALHA PARA LIMPEZA SNOB DOBRADA
WPX53
Wiper toalha dobrada 50g/m².
32cm X 33cm

76 toalhas por pacote.

GURDANAPO INOVATTA LANCHE
IGL24
Folha simples.
11cm X 21cm.

14.400 folhas por caixa.

PESSOAL SANTHER
HIGIENE
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GUARDANAPO INTERFOLADO REGULAR
IGM01
Folha simples.
16,5cm X 21cm

 6.000 folhas por caixa.

GUARDANAPO SNOB PEQUENO
GGP23
Folha dupla.
23,5cm X 23,5cm.

GUARDANAPO SNOB GRANDE
GGP33
Folha dupla.
32,5cm X 32,5cm.

 3.200 folhas por caixa.

2.400 folhas por caixa. 

GUARDANAPO SANTEPEL PEQUENO
GSP23
Folha simples. 
24cm X 22cm. 

GUARDANAPO SANTEPEL GRANDE
GSP33
Folha simples. 
33cm X 30cm. 

4.000 folhas por caixa.

2.400 folhas por caixa. 

PESSOAL SANTHER
HIGIENE
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PESSOAL SANTHER
HIGIENE

HIGIÊNICO INTERFOLHADO INOVATTA
IHI12
Folha dupla.
10cm X 21cm.
100% celulose virgem.

1.200m por fardo.

HIGIÊNICO ROLO INOVATTA
IHR25
Folha dupla.
10cm X 250m.
100% celulose virgem.

2.000m por fardo.

HIGIÊNICO ROLO ECO
EHR50
Folha simples.
10cm X 500m.
100% celulose virgem.

4.000m por fardo.

IHR08
Folha simples.
10cm X 300m.

HIGIÊNICO ROLO ECO

2.400m por fardo.

HIGIÊNICO ROLO PERSONAL
PVN44
Folha dupla.
10cm X 30m.

64 rolos por fardo.
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SIC04 e SIC08 - Clorexidina 
0,4ml por aplicação.
Embalagens de 400ml ou 800ml.

SABONETE ANTISSÉPTICO ESPUMA INOVATTA

SPRAY ANTISSÉPTICO INOVATTA VIX
SHB06
Embalagens de 800ml.

GEL ANTISSÉPTICO INOVATTA FREE
GHB08
Embalagens de 400ml ou 800ml.

6 refis por caixa.

6 refis por caixa. 

SABONETE ESPUMA INOVATTA LUNA
SLF06 e SLF08 
0,4ml por aplicação.
Embalagens de 400ml ou 800ml.

6 refis por caixa. 

PESSOAL SANTHER
HIGIENE

24
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HIGIENE PESSOAL SANTHER

REFIL DE COLETOR DE ABSORVENTE/LUVA PLÁSTICA

600 luvas por caixa. 
SAB24

REFIL DE PROTETOR DE ASSENTO 
PAS30
Folha simples.
37cm X 45cm.

1.200 folhas por caixa.

TELA AZUL PARA MICTÓRIO
TMA48
16cm X 16cm. 
Fragrância: Tutti Fruti.

48 unidades por caixa.

25



Linha Elegance de Equipamentos 

DISPENSER PARA
TOALHA

INTERFOLHADA
DTE10

DISPENSER PARA
SABONETE LÍQUIDO,

SPRAY E ESPUMA
DSI10, DSS10 e DDE10

DISPENSER
PARA HIGIÊNICO

ROLO
DRE10

DISPENSER PARA
HIGIÊNICO

INTERFOLHADO
DHE10

DISPENSER PARA
COLETOR DE
ABSORVENTE

DCE10

DISPENSER PARA
PROTETOR DE

ASSENTO
DPE10

HIGIENE PESSOAL SANTHER
26



Linha Titanium de Equipamentos 

DISPENSER PARA 
 TOALHA

INTERFOLHADA

DISPENSER AUTO-
CORTE PARA TOALHA

BOBINA
DTD10

DISPENSER PARA
HIGIÊNICO ROLO

DHD10DAD10

DISPENSER PARA
SABONETE ESPUMA

DSD08

DISPENSER PARA
HIGIÊNICO

INTERFOLHADO
DID10

DISPENSER
ELETRÔNICO PARA
SABONETE ESPUMA

DSD10

HIGIENE PESSOAL SANTHER
27



DISPENSER
GUARDANAPEIRA

MESA

DISPENSER
GUARDANAPEIRA

TORRE
DGT20 DGM20

DISPENSER
GUARDANAPEIRA

MINI LANCHE
DGL20

DISPENSER PARA
GUARDANAPO LANCHE

PRETO
DGL06

HIGIENE PESSOAL SANTHER
28



UTENSÍLIOS E
ACESSÓRIOS



FIBRA LIMPEZA USO LEVE (BRANCA)
Medida: 102mm x 260mm.
Gramatura: 360g/m².
Indicado para limpeza de superfícies delicadas que exigem
cuidado na sua limpeza. Não risca por não possuir abrasivo.

Medida: 102mm x 260mm.
Gramatura:  550g/m².
Especial para lacticínios. Resina a prova d'água antiaderente.
Produto sem abrasivo para limpezas delicadas e pisos.

Medida: 125mm x 87mm.
Espessura: 24mm.
Gramatura: 1180g/m².
Indicado para limpeza altamente aderida, como incrustações de
gordura carbonizada, oxidação, remoção de acabamentos e
materiais grosseiros. Produto abrasivo.

FIBRA LIMPEZA PESADA BETTAÇO

FIBRA LIMPEZA USO LEVE (AZUL)

Pacote com 10 unidades.

Caixa com 100 unidades.

Caixa com 100 unidades.

FIBRA LIMPEZA USO GERAL
Medida: 102mm x 260mm.
Gramatura: 630g/m².
Indicado para limpeza geral de utensílios, desde que não sejam
polidas. Produto abrasivo ideal para médias sujidades como
equipamentos, pisos e superfícies.

Caixa com 100 unidades.

FIBRA LIMPEZA PESADA BETTAÇO
Medida: 260mm x 102mm.
Gramatura: 1700g/m².
Indicado para limpeza altamente aderida, como incrustações de
gordura carbonizada, oxidação, remoção de acabamentos e
materiais grosseiros.

Caixa com 100 unidades.
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FIBRA LIMPEZA PESADA
Medida: 102mm x 260mm.
Gramatura: 620g/m².
Indicado para limpeza de maior densidade. Remoção de crostas
de panelas, grelhas, ferragens ou limpeza final de obra.

Caixa com 100 unidades.

SUPORTE BT/LT PARA FIBRA ABRASIVA
Medida: 225mm x 93mm x 57mm.
Peso: 97g.
Auxilia na limpeza de difícil acesso, como janelas, coifas,
paredes, vidros e outros. Necessário cabo (22mm ou 25mm de
diâmetro) para utilização  ou objeto similar.

Tamanho: 110mm x 75mm x 23mm.
Contém íons de prata, que inibe a proliferação de bactérias. Os
íons são visieis aos olhos na manta (brilho). 

ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM

Pacote com 3 unidades.

com
íons de
prata

Tamanho: 100mm x23mm x 180mm.

ESPONJÃO DUPLA FACE ESFREBOM

Pacote com 10 unidades.

ESPONJA COM MANTA AZUL TEFLON
Tamanho: 110mm x 75mm x 25mm.
Indicada para limpeza de utensílios a base de teflon. O lado da
fibra atua na limpeza de superfícies antiaderentes, sem agredi-
las, enquanto o lado da espuma é destinado para limpezas
delicadas.

Pacote com 10 unidades.
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VASSOURA MULTIUSO (NOVIÇA PRO) VERDE
Medida: 300mm x 180mmx 45,6mm.
Peso: 450g.
Possui cerdas com plumagem, constituída de polipropileno e
PET. Indicada para áreas externas e internas.
Acompanha cabo de 1,40m.

VASSOURA VARRY 1000
Medida: 300mm x 75mm x 110mm.
Peso: 245g.
Cerdas macias e longas constituídas de PET. Sem plumagem.
Indicada para locais com limitação de espaço e pisos lisos com
sujidades finas ou leves. 
Acompanha cabo de 1,20m.

VASSOURA CASA E RUA
Medida: 290mm x 65mm x 190mm.
Peso: 195g.
Vassouras com cerdas simétricas mais rígidas, sem plumagem e
constituída de PET. Indicada para áreas externas.
Acompanha cabo de 1,40m.

SUPORTE MANUAL PARA FIBRA ABRASIVA
Medida: 225mm x 92mm x 52mm. 
Peso: 82g.
Suporte para fibra, com utilização sem o cabo de auxílio. 

SUPORTE MANUAL PARA BETTAÇO
Medida: 110mm x 80mmx 55mm. 
Peso: 56g.
Suporte ideal para utilização com a Fibra Pesada Bettaço. Os
suportes para fibras são ergonômicos e de fácil manipulação,
facilitando assim o conforto e a segurança do usuário.
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VASSOURA RETA CERDAS MACIAS 60CM
Medida: 600mm x 70mm x 180mm.
Peso: 716g.
Vassoura com cerdas macias, sem plumagem, constituída de PET.
Com 60cm, é indicada para varredura de locais com maior área
livre e pisos com sujidades finas ou leves (áreas internas).
Não acompanha cabo. Compatível com qualquer cabo com rosca.

Medida: 400mm x 25mm x 120mm.
Peso: 427g.
Vassoura com cerdas macias, sem plumagem, constituída de PET.
Com 40cm, é indicada para varredura de locais com maior área
livre e pisos com sujidades finas ou leves (áreas internas). 
Não acompanha cabo. Compatível com qualquer cabo com rosca.

VASSOURA CERDAS RÍGIDAS 60CM
Medida: 600mm x 70mm x 180mm.
Peso: 441g.
Vassoura com maior área de abrangência, cerdas rígidas, sem
plumagem, constituída de PET. Indicada para varredura de
sujidades médias ou pesadas em pisos ásperos, irregulares e
áreas externas. 
Não acompanha cabo. Compatível com qualquer cabo com rosca.

VASSOURA CERDAS RÍGIDAS 40CM
Medida: 400mm x 25mm x120mm.
Peso: 441g.
Vassoura com maior área de abrangência, cerdas rígidas, sem
plumagem, constituída de PET. Indicada pra varredura de
sujidades médias e pesadas, em pisos ásperos, irregulares e
áreas externas. 
Não acompanha cabo. Compatível com qualquer cabo com rosca.

VASSOURA RETA CERDAS MACIAS 40CM

PÁ PLÁSTICA COM CABO
Medida: 260mm x 250mm x85mm.
Peso: 291g.
Borracha coinjetada que não se separa do corpo das pás. Adere
à superfície, evitando que a sujeira passe por baixo da pá. Evita
contato com a sujeira. 
Acompanha cabo de 0,90m. 
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PÁ COLETORA COM CABO
Medida: 260mm x 260mmx 120mm.
Peso: 633g.
Pá articulada composta de polipropileno. Indicada para locais de
alto tráfego. 
Acompanha cabo de 0,90m.

RODO PLÁSTICO DUPLO 30CM 
Flexível e resistente. Não derrapam e podem ser utilizados em
vários pisos. Encaixe especial que garante que o pano não solte
durante a limpeza. Rodo em polipropileno, com borracha dupla
em EVA. 
Acompanha cabos de 1,40cm.

RODO PLÁSTICO DUPLO 45CM
Flexível e resistente. Não derrapam e podem ser utilizados em
vários pisos. Encaixe especial que garante que o pano não solte
durante a limpeza. Rodo em polipropileno, com borracha dupla
em EVA.
Acompanha cabos de 1,40cm.

RODO PLÁSTICO DUPLO 50CM
Flexível e resistente. Não derrapam e podem ser utilizados em
vários pisos. Encaixe especial que garante que o pano não solte
durante a limpeza. Rodo em polipropileno, com borracha dupla
em EVA.
Acompanha cabos de 1,40cm.

RODO PROMAX PROFISSIONAL 45CM 
Rodo com 45cm. Borracha em EVA duplo. Produtividade e
robustez ideal para todos os pisos. Disponível na cor cinza. 
Aplicados somente para cabos de 22mm e 25mm de diâmetro.
Não acompanha o cabo. 
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MOP SEKITO GRANDE 40CM
Medida: 38,5cm x 6xm x123cm. 
Lava e seca sem arranhar as superfícies, além de ser higiênico,
pois evita o contato das mãos com produtos de limpeza. Recolhe
cabelos e pelos de animais com facilidade. Refil é trocado com
facilidade, sendo durável e econômico. Pode ser utilizado como
aplicador de cera líquida. Para pisos frios e sintéticos.
Acompanha cabo extensível.

RODO PROMAX PROFISSIONAL 65CM 
Rodo com 65cm. Borracha em EVA duplo. Produtividade e
robustez ideal para todos os pisos. Disponível na cor cinza.
Aplicados somente para cabos de 22mm e 25mm de diâmetro.
Não acompanha o cabo. 

MOP SEKITO PEQUENO 30CM
Medida: 27cm x 97cm.
Lava e seca sem arranhar as superfícies, além de ser higiênico,
pois evita o contato das mãos com produtos de limpeza. Recolhe
cabelos e pelos de animais com facilidade. Refil é trocado com
facilidade, sendo durável e econômico. Pode ser utilizado como
aplicador de cera líquida. Para pisos frios e sintéticos.
Acompanha cabo extensível.

REFIL MOP SEKITO GRANDE 40CM
Medida: 40cm x 5cm.
Compatível com Mop Sekito Grande 40cm. 

REFIL MOP SEKITO PEQUENO 30CM
Medida: 30cm x 5cm.
Compatível com Mop Sekito Pequeno 30cm.
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MOP ÚMIDO PONTA DOBRADA 340G
Tamanho: 420mm x 350mm.
Peso: 340g.
80% algodão e 20% poliéster.
Indicado para limpeza de pisos frios e áreas grandes. Maior
durabilidade. 
Suporte vendido separadamente.

MOP DISPENSER PRO 40CM
Mop plano, com reservatório para líquidos e com gatilho de
pulverização para uma limpeza mais eficaz. Cabo e base em
alumínio.
Comprimento do cabo: 1,30m. 
Capacidade do reservatório: 600ml. 
Refil em microfibra vendido separadamente. 

SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO   9224
Medida: 190mm x 130mm.
Suporte para utilização com Mop Úmido de 340g. 
Não acompanha o cabo. 

MOP PÓ ACRÍLICO SINTÉTICO
Tamanhos: 30cm, 40cm, 60cm e 80cm.
Função eletrostática. Não levanta poeira. 
Não acompanha a armação. 

ARMAÇÃO METÁLICA PARA MOP PÓ
Tamanhos: 40cm, 60cm e 80cm.
Sistema articulado para utilização de Mop Pó, com colocação
fácil e prática. 
Não acompanha o cabo. 
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CARRO FUNCIONAL COMPLETO
Carro de limpeza para empresas independente do porte ou perfil
de atuação. Desenvolvido transporte dos equipamentos e
produtos utilizados na rotina de limpeza, otimizando tempo, e
tornando o processo mais prático e seguro.  

PERFECT MOP PRO
Com o Perfect Mop Pro você tem muito mais praticidade e
segurança na hora da limpeza! Com um balde de 16 litros e um
cabo resistente de 1,60m, você realiza a limpeza sem se
desgastar. Além disso, o produto possui um cesto de
centrifugação removível feito em inox e com eixo interno que
facilita a lavagem do refil. 
Conta com três tipos de refis: limpeza geral, pó e limpeza
pesada! 

Possui uma alça retrátil e rodas, possibilitando que você o leve
para qualquer lugar e facilitando sua limpeza. Contém um cabo
de 1,60m, o que o torna ainda mais ergonômico, e um cesto feito
em inox, o que garante mais resistência. 
Vem acompanhado de três tipos de refis: limpeza geral, pó e
limpeza pesada.

PERFECT MOP MOVE

BALDE ESPREMEDOR DUAS ÁGUAS
Capacidade: 30 litro.

PERFECT SPRAY MOP PRO
Absorve totalmente a poeira e os líquidos de todos os tipos de
pisos. Com refil produzido em microfibra, possui base de 50cm
feita em alumínio, reservatório de 600ml e um cabo de 1,50m
que ajuda a manter a postura ereta, garantindo, assim, a melhor
ergonomia. Não fosse só isso, ele segura sete vezes o próprio
peso em sujeira. 
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Cabo em chapa de aço com rosca. 
Comprimento: 150cm.
Diâmetro: 2,5cm.
Peso: 326g.
Cinza.

CABO EM CHAPA DE AÇO 130CM
Cabo em chapa de aço com rosca. 
Comprimento: 130cm.
Diâmetro: 2,5cm.
Peso: 266g.
Cinza.

CABO EM CHAPA DE AÇO 140CM
Cabo em chapa de aço com rosca.
Comprimento: 140cm.
Diâmetro: 2,2cm.
Peso: 230g.
Cinza.

CABO EM CHAPA DE AÇO 120CM
Cabo em Chapa de Aço com rosca.
Comprimento: 120cm.
Diâmetro: 2,2cm.
Peso: 266g.
Cinza.

Conjunto de armação de alumínio e mop 40cm para aplicação de
cera. Base em alumínio e com melhor rendimento. Utilizado
somente com cabos de 22mm de diâmetro. 
Refil de microfibra não acompanha. 

Refil em microfibra de 40cm.

CONJUNTO ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO E MOP 40CM

CABO EM CHAPA DE AÇO 150CM 

REFIL EM MICROFIBRA PARA ARMAÇÃO ALUMÍNIO
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Cabo em chapa de alumínio estriado.
Comprimento: 140cm.
Diâmetro: 2,2cm.
Peso: 216g
Cores: Amarelo, azul, verde e vermelho. 

Cabos com código de cores para evitar contaminação cruzada.

Cabo extensor em chapa de alumínio.
Comprimento: 6m. 
Diâmetro: 2,2cm.
Peso: 1,34Kg.

Com bucha cônica.

CABO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTRIADO 140CM

Cabo em chapa de alumínio.
Comprimento:  150cm.
Diâmetro: 2,5cm.
Peso: 416g.

Sem rosca.

CABO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 150CM x 2,2CM
Cabo em chapa de alumínio.
Comprimento: 150cm
Diâmetro: 2,2cm.
Peso: 385g.

CABO EM CHAPA ALUMÍNIO EXTENSOR 4M
Cabo extensor em chapa de alumínio.
Comprimento: 4m.
Diâmetro: 2,2cm
Peso: 980g.

 Com bucha cônica.

CABO EM CHAPA ALUMÍNIO EXTENSOR 6M

CABO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 150CM x 2,5CM
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Gramatura: 2,350kg/m².
Rendimento Médio:  aproximadamente  3000m².
Diâmetros: de 300 a 510mm. 
Utilizado com solução de removedor de ceras. Remove
acabamentos antigos, bases seladoras e sujidades impregnadas
no piso. Possui fibras mais largas. Mineral abrasivo com maior
diâmetro da sua estrutura. Maior abertura entre as fibras.

Gramatura: 1,100kg/m².
Rendimento Médio: aproximadamente 5000m² . 
Diâmetros: de 300 a 510mm. 
Utilizado a seco para procedimentos de limpeza leve, renovando
o brilho e fixando o acabamento, podendo ser usado em todos
os tipos de pisos, inclusive os mais frágeis. Quando seco,
utilizado para limpeza leve. Utilizado na operação de polimento
úmido sobre o acabamento.

Rendimento Médio: aproximadamente 5000m² .
Diâmetros: de 300 a 510mm
Utilizado com solução de detergente. Remoção parcial das
primeiras camadas de acabamento. Remove riscos, manchas,
marcas e demais sujidades na camada superficial do
acabamento, sem danificar as demais camadas.

DISCO PRETO REMOVEDOR

DISCO VERDE LIMPADOR

DISCO VERMELHO RESTAURADOR

DISCO NYLON ECOPRO SPP - REMOVEDOR
Gramatura: 720-780kg/m².
Diâmetros: 350, 410 e 510mm.
O Disco EcoPro (SPP) promove limpeza profunda de diversos
tipos de superfícies e remoção parcial/total de acabamentos,
preparando a superfície para receber novas camadas de
acabamento. É constituído de uma manta de não-tecido
formada por fibras sintéticas e partículas.
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Gramatura: 1,340kg/m².
Rendimento Médio: aproximadamente 7000m².
Diâmetros: de 505 a 685mm. 
Equipamento Compatível: Enceradeira de Alta Rotação (High Speed).
Restaura o alto brilho com mínima remoção de acabamento. Obtém
maiores níveis de brilho e aumenta a durabilidade do acabamento.

DISCO PÊLO DE PORCO HSHIGH SPEED - POLIDOR

Gramatura: 1,340kg/m².
Rendimento Médio: aproximadamente 7000m².
Diâmetros: de 505 e 685mm. 
Equipamento Compatível: Enceradeira de Alta Rotação (High Speed).
Restaura o alto brilho commínima remoção deacabamento; Obtém
maioresníveis de brilho; Aumenta adurabilidade do acabamento.

DISCO CHAMPAGNE HSHIGH SPEED - POLIDOR

PEGA FIBRA
Com seu sistema de articulação e fácil fixação da fibra permite
um melhor desempenho na limpeza, otimizando o tempo de
trabalho e exigindo menos esforço, além de ajudar a evitar o
contato entre mão e fibra. Pode ser utilizado  em diversas
superfícies. 
Medida: 23,5 x 10 cm

PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO
Placa sinalizadora amarela piso molhado.

PERFECT ORGANIZADOR DE ACESSÓRIOS
Produto pensado para deixar o seu ambiente e seus acessórios
mais organizados. Ideal para vassouras e rodos. 
Disponível em opções de 1 ou 5 ganchos.
Alta resistência.
Cor neutra.
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LIXEIRA 50L 
Dimensões (A x L x P): 60 x 41 x 40cm.
Peso unitário: 3,8kg
Material: Polipropileno. 
Capacidade: 50 litros 
Prazo de garantia: 90 dias para defeito de fabricação.

LIXEIRA 35L
Dimensões (A x L x P): 44 x 41 x 40cm.
Peso unitário: 3,4kg. 
Material: Polipropileno.
Capacidade: 35 litros. 
Prazo de garantia: 90 dias para defeito de fabricação.

Dimensões (A x L x P): 33 x 43 x 29cm.
Peso unitário: 1,9kg. 
Material: Polipropileno.
Capacidade: 17 litros. 
Prazo de garantia: 90 dias para defeito de fabricação.
Balde removível. 

LIXEIRA 17L

LIXEIRA 100L
Dimensões (A x L x P): 82 x 50 x 41cm.
Peso unitário: 4,7kg. 
Material: Polipropileno. 
Capacidade: 100 litros. 
Prazo de garantia: 90 dias para defeito de fabricação. 
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FRASCO PULVERIZADOR SPRAY
O Pulverizador Spray, atua de forma eficaz e proporciona maior
agilidade na rotina de limpeza. Resistente à maioria dos
produtos químicos. Pulverização Profissional.
Tamanhos: 500mL e 1L.

Saco preto 200 litros (REFORÇADO)

90 X 110 X 0,006

Saco preto 100 litros (REFORÇADO)

75 X 90 X 0,005

Saco preto 60 litros (REFORÇADO)

60 X 75 X 0,005

Saco preto 40 litros (REFORÇADO)

50 X 60 X 0,005

Saco preto 200 litros (SUPER REFORÇADO)

90 X 115 X 0,010

Saco preto 100 litros (SUPER REFORÇADO)

75 X 105 X 0,008

Sacos
reforçados
disponíveis
em pacotes

com 100
unidades. 

SACOS PARA LIXO 

FRASCO COM VÁLVULA PUMP
Frasco com válvula pump para abastecimento de sabonetes e
álcool em gel. 
Tamanho: 500ml. 

ALMOTOLIA
Frasco almotolia para abastecimento de detergentes e
limpadores. 
Tamanho: 1000ml.

Sacos super
reforçados
disponíveis
em pacotes

de 5Kg.
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LUVA DE VINIL
Luva produzida com resina vinÍlica, sem pó ou com pó
bioabsorvível (amido). Não estéril, ambidestra e com superfície
lisa. Isenta de proteína do látex, não provoca alergias.
Tamanhos: P, M, G e GG. 

Pacote com 100 unidades.

LUVA VINIFLEX 
Apesar de descartável, sua qualidade de solda praticamente
elimina o risco de rompimento. Minimiza o risco de
contaminação por vírus e bactérias durante o manejo de
alimentos. Possuem um toque de seda confortável que
proporciona alta sensibilidade ao tato. Livre de látex e pó.
Inodora, atóxica e hipoalergênica. Impermeáveis e econômicas.
Tamanhos: P, M, G e GG.

Pacote com 100 unidades.

LUVA PVC SUPERPRO

LUVA NITRÍLICA QUALITY STANDARD
A Luva Nitrílica é de cor verde, possui forro, frisos
antiderrapantes, punho com acabamento reto.
Espessura: 40mm.
Comprimento: 30cm.
Tamanhos: P, M, e G.

Um par por pacote. 

A Luva PVC SuperPro é de cor amarela, com poli cloreto de vinila,
e sem forro.
Espessura: 28mm.
Comprimento: 30cm. 
Tamanhos: P, M e G. 

Um par por pacote. 
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MULT GERM 500
Desinfetante hospitalar concentrado sem odor, indicado para
centros cirúrgicos, uso em pisos, paredes, equipamentos e
mobiliários. Produto bactericida, fungicida e germicida com
propriedade tenso ativa e biodegradável. Tempo de contato
mínimo de 10 minutos. 
Diluição: 1:500

MULT GERM

MULT GERM GERADOR DE CLORO

Desinfetante limpador, indicado para hospitais, clínicas, uso
em pisos, paredes, equipamentos e mobiliários. Contém ação
bactericida, fungicida e germicida. Com propriedades
tensoativas e biodegradável, rompe as barreiras que protegem a
colônia microbiana, agindo com eficiência e rapidez. 
Fragrância: Lavanda Suave.
Diluição: 1:30.

Indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas em
áreas hospitalares e da saúde. Uma solução de 1% libera 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 tem validade de dois anos e só se
transforma em cloroativo após a diluição em água. Não oxida
superfícies e é seguro no manuseio. 
Diluição: 10 g/L de água. 

GLACIAL ACÉTIC HOSPITALAR
Desinfetante hospitalar concentrado de alto nível à base de
ácido peracético, especialmente indicado para desinfecçãode
alto nível de artigos críticos, semi-críticos e não críticos. Devido
à característica de sua composição, tem poder de desinfecção
maior que os desinfetantes à base de cloro ou quaternário. Pode
ser utilizado tanto na desinfecção de equipamentos como em
superfícies fixas. Ação microbiológica comprovada. 
Diluição: 1:500 superfícies fixas / 1:150 desinfecção de alto
nível.
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FINISH BAC HOSPITALAR
Desinfetante hospitalar concentrado á base de biguanida.
Indicado para hospitais, clínicas e centroscirúrgicos. Utilizado
em pisos, paredes, equipamentos e mobiliários. Produto neutro
não corrosivo e biodegradável.Excelente poder de desinfecção.
Tempo de contato de 10 minutos.
Diluição: 1:100.

MULT ALCLOR FOAM HOSPITALAR
Desinfetante alcalino clorado indicado para hospitais, clínicas
e centros cirúrgicos. Utilizado para limpeza e desinfecção de
pisos, paredes, bancadas e sanitários. Produto concentrado com
alta espumação, excelente poder de limpeza e desinfecção.
Tempo de contato de 10 minutos. 
Diluição: 1:100.

Desinfetante clorado de uso hospitalar. 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, com cloro ativo a
1% e a 10%.
Diluição: 1:400. 

DESIN CL 10

Desinfetante clorado de uso hospitalar. 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, com cloro ativo a
1% e a 10%.
Diluição: Pronto uso. 

DESIN CL

MULT GERM BQ
Produto com formulação sintética que permite maior
desempenho antimicrobiano, combinando Quaternário de
Amônio de quinta geração e biguanida polimérica.  Limpa,
desinfeta e desodoriza em uma só operação em pisos, paredes
e mobílias. Excelente custo benefício no uso hospitalar. 
Diluição: 1:200.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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Detergente em pó alcalino para pré-lavagem e desoxidação da
prata e inox. Excelente poder de remoção de alimentos
impregnados, evita e interrompe a marcação e corrosão no aço
inox. Tempo de contato de no mínimo de 10 minutos por
imersão. Caso necessário esfregar com esponja e enxaguar.
Diluição: 5 a 15 g/L de água.

INSTRUMENTAL SHINE

1
Kg

Detergente composto por 6 enzimas (Amilase, Protease, Lipase,
Carbohidrase, Peptidase e Celulase), destinado à limpeza
manual, mecânica ou ultrassônica de instrumental cirúrgico
metálico, endoscópios e vidrarias laboratorial em geral. 
Diluição: 4 ml/L de água.

INSTRUMENTAL SHINE ENZIMÁTICO LQ

5L

1L

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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SABONETE ANTISSÉPTICO TRICLOSAN
Sabonete balanceado que ajuda a eliminar germes e bactérias.
Produz uma espuma cremosa, proporcionando uma pele
sedosa, macia e delicadamente protegida, podendo ser usado
em todo o corpo. Destinado para ser utilizado por profissionais
da saúde (exceto áreas críticas), na manipulação de alimentos,
mães no trato de seus bebês ou onde houver a necessidade de
higienização das mãos. Eficácia comprovada em testes
laboratoriais, com eliminação de 99,99% das bactérias.
Frasco com válvula pump: 1 litro.
Galão para abastecimento: 5 litros.
Refil para dispenser: 800ml. 

Indicado para a desinfecção das mãos de maneira fácil e rápida.
Eficácia comprovada em testes laboratoriais. Elimina 99,99% das
bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis.
Frasco com válvula pump: 1 litro
Galão para abastecimento: 5 litros.
Refil para dispenser: 800ml

GEL ANTISSÉPTICO



Máscara tripla, cirúrgica, descartável, confeccionada em não
tecido. Possui filtro bacteriano MeltBlown, com eficiência de
filtração superior à 96%. Com elásticos duplos revestidos e clipe
nasal para maior conforto e segurança.  
Fabricadas com material permeável ao ar, hipoalergênico,
atóxico, não inflamável, resistente ao rasgo, de toque macio e
agradável.
Cobre boca e nariz.
Cor branca. 
Uso único e individual.

Caixa com 50 unidades.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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Protetor facial 100% transparente, com viseira em poliéster
(PET). Visor articulável com três regulagens: 0°, 45° e 90°. Ideal
para profissionais que tem contato direto com o público. Evita
contato com gotículas. 
Ajustável e reutilizável. Pode ser lavado com água, sabão, água
sanitária e higienizado com álcool. 
PP de alta tecnologia que permite 90% de transparência.
Totalmente reciclável.
Leve e confortável. 

PROTETOR FACIAL 100% TRANSPARENTE

MÁSCARA CIRÚRGICA BYOMASK



CUIDADOS COM A
PELE DO

TRABALHADOR



Alavancas de acionamento grandes que
facilitam o acionamento com as mãos ou
com o cotovelo. 

Refis de 1 litro selados à vácuo que
impedem a entrada do ar durante o uso e
elimina o risco de contaminação, além de
minimizar o desperdício do produto. 

CUIDADOS COM A 
PELE DO TRABALHADOR
Dispensers Deb no Local de Trabalho 

Codificação de cores para fácil identificação
visual do tipo de produto a ser utilizado. 

Fornece uma dose fixa com quantidade
necessária para uma higienização
adequada, regulando uso e minimizando
desperdícios. 

Refil de fácil substituição, reduzindo o
tempo de manutenção.

Dispensers exclusivamente protegidos por tecnologia
BioCote: um agente microbiano à base de ions de prata,
que é incorporado no momento da fabricação, inibindo a
proliferação de uma ampla gama de bactérias e fungos. 

O desempenho microbiano permanece ativo por
toda a vida útil do dispenser e não acaba ou
desgasta, mesmo com a limpeza da superfície

A prata é considerada como não tóxica e é uma
alternativa segura e natural para ser usada como
antimicrobiano. 
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Energia fornecida por 4 baterias alcalinas D
que proporcionam até 5 anos de operação. 

CUIDADOS COM A 
PELE DO TRABALHADOR
Dispensers Deb TF Ultra

Utiliza a tecnologia mais avançada de
detecção de infravermelhos, permitindo
uma operação confiável que previne falhas.

Fornece uma dose fixa com quantidade necessária para 
uma higienização adequada, regulando uso e minimizando desperdícios. 

Refil de fácil substituição, reduzindo o tempo de manutenção.

Dispensers exclusivamente protegidos por tecnologia
BioCote: um agente microbiano à base de ions de prata,
que é incorporado no momento da fabricação, inibindo a
proliferação de uma ampla gama de bactérias e fungos. 

O desempenho microbiano permanece ativo por
toda a vida útil do dispenser e não acaba ou
desgasta, mesmo com a limpeza da superfície.

A prata é considerada como não tóxica e é uma
alternativa segura e natural para ser usada como
antimicrobiano. 

Dispenser "Touch - Free" que exclui a
necessidade do contato direto das mãos
com o equipamento, o que reduz o risco de
contaminação.

Possui capacidade estendida para refis de 1.200ml, 
selados à vácuo que impedem a entrada do ar durante o uso e elimina 
o risco de contaminação, além de minimizar o desperdício do produto. 
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SOLOPOL
Produto para limpeza das mãos, livre de solvente e levemente
ácido. Promove uma poderosa ação de limpeza, aliada a uma
excelente compatibilidade cutânea. Indicado para limpar
sujeiras intensas como óleos, fuligem, graxa e poeiras. Contêm o
limpador patenteado ASTOPON (farinha refinada de casca de
nozes) e componentes naturais para cuidados da pele. Contém
Aloe Vera. 
Bisnaga: 250 ml.
Frasco refil para dosador: 2.000 ml.

ESTESOL CLASSIC
Líquido de suave poder de limpeza e excelente compatibilidade
cutânea. O produto remove eficazmente todas as sujidades
leves do dia a dia, como poeira ou substâncias oleosas. Também
é indicado para a limpeza do corpo.
Frasco refil para dosador: 2.000 ml.

STOKOLAN CLASSIC
Creme hidratante sem silicone, de fácil aplicação e rápida
absorção, que não deixa película residual oleosa desagradável
sobre a pele. Contribui para a redução das irritações cutâneas,
deixando uma suave sensação de alívio. Favorece a regeneração
natural da pele e, usado regularmente, mantém a pele macia e
flexível, evitando que se torne áspera ou ressecada,
conservando a função protetora natural da pele.
Bisnaga: 100ml.
Frasco refil para dosador: 1.000ml

Produto com forte poder de limpeza para as mãos,
especialmente eficaz na remoção de sujeiras difíceis, tais como
tintas à base de óleo, vernizes, resinas e adesivos. Oferece
compatibilidade cutânea satisfatória. Possui esfoliante
biodegradável, de castas de nozes e perfume de maça, contendo
agentes abrasivos especiais e ésteres.
Bisnaga: 250 ml.
Frasco refil para dosador: 2.000 ml.

KRESTO PAINT

CUIDADOS COM A 
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REFRESH ROSE FOAM

REFRESH CLEAR FOAM
Sabonete espuma para uso geral, livre de perfumes e corantes,
o que reduz a possibilidade de irritação alérgica, e permite seu
uso em ambientes de manipulação de alimentos. Ajuda a
manter o manto protetor ácido natural, melhora a hidratação da
pele e evita o ressecamento. Média de 1 acionamento por
lavagem (rende cerca de 1.667 lavagens por litro).
Refil 1 litro: 6 un./caixa.

Sabonete espuma, que proporciona uma sensação de pele
suave após a utilização. Ajuda a manter o manto protetor ácido
natural, que protege a pele contra infecções bacterianas e
fúngicas, melhora a hidratação da pele e evita o ressecamento.
Média de 1 acionamento por lavagem (rende cerca de 1.667
lavagens por litro).
Fragrância: Floral. 
Refil 1 litro: 6 un./caixa -  dispenser manual.
Refil 1,2 litros: 3 un./caixa - dispenser automático.

REFRESH AZURE FOAM

Sabonete espuma para uso geral, que proporciona uma
sensação de pele suave após a utilização. Ajuda a manter o
manto protetor ácido natural, que protege a pele contra
infecções bacterianas e fúngicas, melhora a hidratação da pele
e evita o ressecamento. Média de 1 acionamento por lavagem
(rende cerca de 1.667 lavagens por litro).
Fragrância: Rosas.
Refil 1 litro: 6 un./caixa - dispenser manual.
Refil 1,2 litros: 3 un./caixa - dispenser automático. 

CUIDADOS COM A 
PELE DO TRABALHADOR
TRAVABON LIGHT
Creme de proteção livre de gordura, formulado para facilitar a
limpeza da pele após o trabalho com substâncias agressivas de
difícil remoção, como graxa e tinta. Apresenta compatibilidade
cutânea superior e seus agentes emulsificantes ajudam a evitar
que as partículas da sujeira grudem na pele. Seu uso antes e
durante o trabalho pode reduzir consideravelmente o consumo
de produtos limpadores. 
Bisnaga: 100 ml 
Frasco refil para dosador: 1.000 ml.
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LAVANDERIA
HOTELEIRA E
HOSPITALAR



SILVERMATIC CLOR
Desinfetante clorado, utilizado em processos de lavagem de
roupas hospitalares, industriais e comerciais. Remove com
facilidade manchas de sangue e sujidades proteicas de um
modo geral.

SILVERMATIC ISOUR
Neutralizador e acidulante de resíduos de cloro e alcalinidade
em processos de lavagem de roupas. Sua utilização aumenta a
durabilidade das fibras dos tecidos e reduz os enxágues finais.

SILVERMATIC SOFT
Amaciante que desembaraçar e odorizar todos os tipos de
tecidos, proporcionando um toque macio e sedoso, aumentando
a vida útil das fibras. Auxilia no processo de passar e calandrar.

Alto poder de amaciar, desembaraçar e odorizar todos os tipos
de tecidos. Baixa eco toxidade e biodegradabilidade imediata.
Melhora o acabamento,  o manuseio e lubrifica, minimizando os
desgastes dos tecidos, com secagem mais rápida e nenhuma
tendência ao amarelamento. Auxilia no processo de passar e
calandrar, melhorando a aparência dos tecidos, com toque mais
macio e sedoso, aumentando a vida útil das fibras.

Silvermatic Sleek

20L

50L

20L

50L

Detergente ácido completo, utilizado em processos de lavagem
de roupas, como: algodão, poliéster e fibras mistas. Remove
diversos tipos de sujidades, como: sangue, fezes, urina, terra,
gordura e medicamentos.

SILVERMATIC MERLIN

20L

20L

LAVANDERIA LÍQUIDA

50L

20L
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SILVERMATIC ADVANCED
Detergente e aditivo, utilizado em rupas de algodão, poliéster e
fibras mistas. Remove sujidades como fezes, urina, terra, gordura
e medicamentos. Possui nível de espuma controlado, otimizando
a ação mecânica da máquina de lavar e reduzindo os enxágues
finais. Inibe a ação de impurezas, tanto de águas duras como
ferruginosas, evitando assim que interfiram na lavagem.

SILVERMATIC FORCE
Detergente alcalino utilizado em roupas de algodão, poliéster e
fibras mistas. Remove diversos tipos de sujidades, como: óleo,
sangue, fezes, urina, terra e gorduras em geral. Alto poder de
eficiência em roupas hoteleiras e lavanderias comerciais. 

SILVERMATIC ALKA
Aditivo alcalino de lavagem, utilizado em roupas com sujidades
pesadas, contendo óleos, graxas, sangue, terra, gorduras e
medicamentos. Mantém o pH ajustado, que proporciona maior
eficiência do processo de lavagem.

Alvejante a base de peróxido de hidrogênio, indicado para
roupas brancas e coloridas em todos os tipos de lavanderias.
Utilizado principalmente para remoção de manchas de Hibiclens
(Gluconatode Clorexidina), que é usado frequentemente em
hospitais. Sua utilização aumenta a vida útil dos tecidos.

SILVERMATIC OXER

50L

50L

20L

50L

50L

SILVERMATIC SOLV
Detergente desengordurante utilizado para remoção de graxas,
óleos e gorduras. Ideal para lavagens em roupas de hotéis e
restaurantes com sujidades pesadas. Em algumas situações,
pode ser aplicado puro sobre a mancha. 5L

LAVANDERIA LÍQUIDA
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SILVERMATIC LAVEX
Detergente neutro em pasta, utilizado como umectante para
processos de lavagem de roupa com sujidade pesada. Indicado
também para lavagem de tecidos finos e delicados.

SILVERMATIC PULVER
Aditivo alcalinizante em pó de alta performance, baseado na
associação de tensoativos e álcalis, utilizado em processos de
pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão, poliéster e fibras
mistas. Possui agente sinérgico quando utilizado junto com um
detergente de lavagem. Remove diversos tipos de sujidades.

SILVERMATIC SUPRALAV
Detergente completo, utilizado em processos de lavagem de
roupas, como: algodão, poliéster e fibras mistas. Remove
diversos tipos de sujidades, como: sangue, fezes, urina, terra,
gordura e medicamentos.

Alvejante clorado em pó, utilizado em processos de lavagem de
roupas. Remove com facilidade manchas de sangue e sujidades
proteicas de um modo geral, em lavanderias hospitalares,
hoteleiras e comerciais.

SILVERMATIC ALVACLOR

20
    Kg

SILVERMATIC ACIDULON
Neutralizador e acidulante de resíduos de cloro e alcalinidade
em processos de lavagem de roupas. Sua utilização aumenta a
durabilidade das fibras dos tecidos e reduz os enxágues finais.

LAVANDERIA EM PÓ

20
    Kg

20
    Kg

20
    Kg

20
    Kg
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SILVERMATIC SOFT
Amacia, desembaraça e odoriza todos os tipos de tecidos,
proporcionando um toque macio e sedoso, aumentando a vida
útil das fibras. Auxilia no processo de passar e calandrar.

5L

50L

SILVERMATIC PASS
É um auxiliador para passagem de roupas. Mais praticidade e
menos esforço em todos os tipos de tecidos e cores. Remove
odores, elimina as cargas eletrostáticas, revitaliza as fibras,  e
deixa os tecidos com mais maciez e um perfumado por mais
tempo. Fixa a passadoria, evitando os retoques. Pode ser
aplicado também em tapetes, vestuários, sofá, cama, mesa e
banho e como aromatizante de ambientes.

LAVANDERIA EM PÓ

20L
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Comercial Plastiminas Embalagens e
Produtos de Limpeza EIRELI

Rua Cc, 495 – Arvoredo – Contagem/MG.
CEP: 32.113-215.

(31) 3333-9515
(31) 99885-4112

contato@plastiminas.com.br

www.plastiminas.com.br

CNPJ: 13.589.515/0001-10

https://www.google.com/maps/place/R.+Cc,+495+-+Arvoredo,+Contagem+-+MG,+32113-215/@-19.874432,-44.0272474,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xa693e4acc64e31:0xddbc6358769c9951!8m2!3d-19.8744371!4d-44.0250587
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998854112
http://www.plastiminas.com.br/

