
Tudo para
Higiene e Limpeza
em Cozinhas

Linha profissional de produtos para 
limpeza, manutenção e higienização, em 

bares, restaurantes e cozinhas.

Desenvolvido para cozinhas profissionais, 
possui ingredientes adequados para as 

condições mais severas. Age rápido e 
garante louças limpas e brilhantes sem 

agredir as mãos, mesmo no uso constante 
e repetido.

DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS
Uma pequena dose lava muitos pratos

DETERGENTE DESINCRUSTANTE
Remove crostas de gordura carbonizada

Remoção total de crostas de gordura 
em fornos, grelhas, chapas, fogões, 
panelas e outras superfícies 
resistentes ao pH alcalino. Um 
exclusivo agente Anti-Flow facilita o 

trabalho nas superfícies verticais, 
mantendo o produto 
por mais tempo em contato com a 
sujeira.

DESINFETANTE CLORADO
Para sanitização de superfícies e vegetais

Seu grande aliado na desinfecção de 
superfícies em cozinhas profissionais 
e indústrias de alimentos. Também
recomendado para o enxágüe de
vegetais e frutas.

DETERGENTE
PARA MÁQUINA PROFISSIONAL
Contém agente germicida à base de cloro

Esponja Dupla Face

Pano Descartável Limpeza

Fibras Abrasivas e Suportes

ADITIVO 
DE SECAGEM PARA MÁQUINA
Dá brilho e protege a porcelana

Para equipamentos 
profissionais de alta 
produtividade, remove 
rapidamente a sujeira 
sem deixar manchas ou 
danificar pratos, xícaras, 
copos, talheres ou 
bandejas. 

Indicada na limpeza leve e média em 
superfícies como pisos, paredes, bancadas, 
equipamentos e utensílios.

Substitui os panos comuns nos locais 
onde a máxima higiene é requerida, 

como cozinhas profissionais, indústrias 
alimentícias, refeitórios, bares e 

restaurantes, laboratórios, clínicas e 
hospitais.

Azul
Verde
Laranja
branco

Podem ser utilizadas a seco, ou molhada, com ou sem produto 
químico. É ideal para limpeza de panelas, frigideiras e 
grelhas, dentre outros utensílios de ferro e na limpeza de 
pisos.

Acelera a secagem dos 
utensílios lavados em 
máquinas automáticas. 
Evita a formação de 
gotículas, provocando o 
total escorrimento da 
água.

300 m 600 panos de 50 x 30 cm.
30 m 60 panos de 50 x 30 cm.

Frasco de 1 LBombona 5 L

Frasco de 1 L

Bonbona de 5 L

Bonbona de 5 L

Frasco de 1 L

FOOD SERVICE


