ECODISBOX

LIMPEZA PROFISSIONAL
Sistema de limpeza concentrado

POUPANÇA EM

EMBALAGENS
MENOR CARGA
DE PRODUTOS

C100 ECODISBOX

DETERGENTE LAVAGEM
MECÂNICA DE LOUÇA
PT0515B300

Detergente líquido alcalino de máxima concentração, formulado para a lavagem mecânica de louça. A sua temperatura ótima de utilização é de 50-60º C.
A sua apresentação em sistema “bag in box” reduz os resíduos de embalagens gerados, facilita a sua reciclagem
e permite um controlo perfeito do consumo de produto,
minimizando o espaço ocupado e o seu manuseamento.

DOSEADOR
DETERGENTE
ECODISBOX
PT40000895

SUPORTE CHÃO ECODISBOX
PT40000897

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

C150 ECODISBOX

DETERGENTE LAVAGEM
MECÂNICA DE LOUÇA.
ÁGUAS MÉDIAS E
ÁGUAS DURAS
PT0545B300

Detergente líquido alcalino de máxima concentração, formulado
para a lavagem mecânica de louça. A sua temperatura ótima de
utilização é de 50-60º C.
A sua apresentação em sistema “bag in box” reduz os resíduos
de embalagens gerados, facilita a sua reciclagem e permite um
controlo perfeito do consumo de produto, minimizando o espaço
ocupado e o seu manuseamento.

DOSEADOR
DETERGENTE
ECODISBOX
PT40000895

SUPORTE CHÃO ECODISBOX
PT40000897

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

C200 ECODISBOX

SECANTE DE LAVAGEM
MECÂNICA DE LOUÇA
PT0516B300

É um aditivo de lavagem de máxima concentração, especialmente indicado para secar e dar brilho à louça em todo o
tipo de águas. Os melhores resultados são obtidos usando a
água de lavagem a uma temperatura de 70-75º C.
A sua apresentação em sistema “bag in box” reduz os resíduos de embalagens gerados, facilita a sua reciclagem e
permite um controlo perfeito do consumo de produto, minimizando o espaço ocupado e o seu manuseamento.

DOSEADOR
SECANTE
ECODISBOX
PT40000896

SUPORTE CHÃO ECODISBOX

SUPORTE PAREDE ECODISBOX

PT40000897

PT40000894

C250 ECODISBOX

SECANTE DE LAVAGEM
MECÂNICA DE LOUÇA.
ÁGUAS MÉDIAS E
ÁGUAS DURAS
PT0547B300

É um aditivo de lavagem de máxima concentração, especialmente indicado para secar e dar brilho à louça em todo o
tipo de águas. Os melhores resultados são obtidos usando a
água de lavagem a uma temperatura de 70-75º C.
A sua apresentação em sistema “bag in box” reduz os resíduos de embalagens gerados, facilita a sua reciclagem e
permite um controlo perfeito do consumo de produto, minimizando o espaço ocupado e o seu manuseamento.

DOSEADOR
SECANTE
ECODISBOX
PT40000896

SUPORTE CHÃO ECODISBOX

SUPORTE PAREDE ECODISBOX

PT40000897

PT40000894

C900 ECODISBOX

DESINFETANTE SUPERFÍCIES
E EQUIPAMENTOS
BATERICIDA E DETERGENTE
10L. ECODISBOX - PT0517B300

Produto de elevado poder desinfetante com ação detergente, altamente ativo relativamente a um amplo espectro de bactérias.
Especialmente formulado para uso na limpeza e desinfeção por
contacto de superfícies e utensílios fortemente contaminados
na indústria alimentar, hoteleira e higiene institucional.
AUTORIZADO PARA USO NA INDÚSTRIA ALIMENTAR e PARA
USO AMBIENTAL, N. Reg D.G.S.P. e C: 13-20-04454 HA e 1320-04454.
Desinfeção de contacto: superfícies e equipamentos. Aplicação
por pessoal profissional.

DILUIT 1 PRODUTO
SAIDA PARA GARRAFA
PT40000768
SAIDA PARA BALDE
PT40000729

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

GARRAFA
PULVERIZADOR
KIT 6 GARRAFAS
PT10060000

C80 ECODISBOX

DESENGORDURANTE
ENÉRGICO A QUENTE
PT0516B300

É um produto líquido altamente concentrado para diluir através dos nossos sistemas de doseamento e desta forma obter
um desengordurante enérgico profissional para a limpeza a
quente de chapas de cozinha, fornos e extratores. Grande
comodidade pelo seu sistema de doseamento de concentrado e a poupança de espaço na armazenagem.
A seleção de produtos concentrados procura uma poupança
energética.

DILUIT 1 PRODUTO
SAIDA PARA GARRAFA
PT40000768
SAIDA PARA BALDE
PT40000729

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

GARRAFA
PULVERIZADOR
KIT 6 GARRAFAS
PT10060000

C70 ECODISBOX

DESENGORDURANTE
GERAL ENÉRGICO
BAIXA ALCALINIDADE
PT0515B300

É um produto líquido altamente concentrado para diluir através
dos nossos sistemas de doseamento e desta forma obter um
desengordurante enérgico profissional de baixa alcalinidade,
aplicável a todos os elementos presentes em cozinhas e
indústrias alimentares. Grande comodidade pelo seu sistema
de doseamento de concentrado e a poupança de espaço na
armazenagem.
A seleção de produtos concentrados procura uma poupança
energética.

DILUIT 1 PRODUTO
SAIDA PARA GARRAFA
PT40000768
SAIDA PARA BALDE
PT40000729

SMART
PUMP
DOSEADOR SMART
P/GARRAFA
PT40000841

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

GARRAFA
PULVERIZADOR
KIT 6 GARRAFAS
PT10060000

H10 ECODISBOX

PRODUTO DE
LIMPEZA ÁCIDO
ULTRACONCENTRADO
SANITÁRIOS
PT0516B300

É um produto líquido altamente concentrado para diluir
através dos nossos sistemas de doseamento e desta forma
obter um produto de limpeza ácido profissional, aplicável a
todos os elementos presentes em sanitários e banhos com
incrustações calcárias, óxidos e incrustações. Grande comodidade pelo seu sistema de doseamento de concentrado e a
poupança de espaço na armazenagem.
A seleção de produtos concentrados procura uma poupança
energética.

DILUIT 1 PRODUTO
SAIDA PARA GARRAFA
PT40000768
SAIDA PARA BALDE
PT40000729

SMART
PUMP
DOSEADOR SMART
P/GARRAFA
PT40000841

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

GARRAFA
PULVERIZADOR
KIT 6 GARRAFAS
PT10060000

H100 ECODISBOX

DETERGENTE DIÁRIO DE
CASAS DE BANHO
PT0516B300

É um detergente líquido altamente concentrado que ao diluir
em água proporciona um produto de limpeza profissional de
casas de banho, garantindo a máxima higiene em todo tipo
de superfícies naturais e sintéticas com uma secagem instantânea.

DILUIT 1 PRODUTO
SAIDA PARA GARRAFA
PT40000768
SAIDA PARA BALDE
PT40000729

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

GARRAFA
PULVERIZADOR
KIT 6 GARRAFAS
PT10240000

H200 ECODISBOX

DETERGENTE DIÁRIO
DE INTERIORES
PT0515B300

É um produto líquido altamente concentrado para diluir
através dos nossos sistemas de doseamento e desta forma obter um produto de limpeza multiusos profissional,
destinado à limpeza de todo tipo de superfícies duras.

DILUIT 1 PRODUTO
SAIDA PARA GARRAFA
PT40000768
SAIDA PARA BALDE
PT40000729

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

GARRAFA
PULVERIZADOR
KIT 6 BGARRAFAS
PT10250000

H45 ECODISBOX

PRODUTO DE LIMPEZA
DE USO GERAL
PT0515B300
Ecolabel ES-V/20/005

É um produto de limpeza ultra concentrado elaborado com
matérias primas alternativas que garantem uma maior
proteção da saúde e do meio ambiente, apresentado num
formato único para diluir mediante os nossos sistemas de
doseamento e desta forma obter um detergente altamente perfumado para a limpeza profissional de pavimentos.
Garantida a efetividade e o rendimento.

DILUIT 1 PRODUTO
SAIDA PARA GARRAFA
PT40000768
SAIDA PARA BALDE
PT40000729

SUPORTE PAREDE ECODISBOX
PT40000894

GARRAFA
PUSH

GARRAFA
H45 DISPACK

KIT 6 GARRAFAS
PT10110000

GARRAFA
PT10110000
PT10130000

