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ESTE CATÁLOGO CONTEM EXCLUSIVAMENTE PRODUTOS DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 





SOLUÇÃO

O esforço contínuo de DISARP para melhorar os seus pro-
dutos, tanto em eficácia como no respeito pelo ambiente, 
permitiu-lhe a obtenção da etiqueta ecológica nos produ-
tos apresentados neste catálogo.

Estes produtos são indicados para todo o tipo de superfí-
cies, com a garantia de rendimento e respeito máximo pelo 
ambiente.

A escolha de produtos concentrados procura uma pou-
pança energética e uma proteção ambiental: poupa-se 
energia no fabrico e no transporte e consequentemente 
existem menos embalagens no lixo.

SOLUÇÃO

SUSTENTÁVEL

ECOLÓGICA

GAMA ECOLABEL

VIDEO ECOLABEL



LIMPA-VIDROS MULTIUSOS PERFUMADO.
CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA
5 KG PT04412100

1 LT PT04417500

Detergente ecológico para vidros e superfícies, livre 
de amoníaco.
Contém bio álcool e tensioativos de origem vegetal 
que eliminam facilmente a sujidade, restos de nicoti-
na dos vidros, espelhos e outras superfícies não po-
rosas (mobiliário de escritório, portas) sem deixarem 
marcas.
Eficiência e rendimento garantidos.

Ecolabel ES-V/20/005

Contém bio álcool e tensioativos 
de origem vegetal que eliminam

a sujidade{ {
MULTI ECOVERD



DETERGENTE DE LAVAGEM MANUAL DE 
LOUÇA CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA
5 KG  PT03272100

1 LT  PT03277400

É um detergente manual de louça concentrado eco-
lógico de pH neutro, formulado com matérias-primas 
alternativas que garantem uma maior proteção da 
saúde e do meio ambiente, que lava e desengordura 
com uma grande eficácia todo o tipo de utensílios de 
cozinha, ao mesmo tempo que respeita a pele.
Ideal para lugares onde se procura a harmonia entre 
limpeza, saúde e respeito pelo meio ambiente.

Ecolabel ES-V/19/003

Lava e desengordura com uma 
grande eficácia todo o tipo de 

utensílios de cozinha{ {
ETNA ECOVERD



DESENGORDURANTE GERAL COZINHAS
CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA
5 KG PT03312100

1 LT PT03317500

É um desengordurante concentrado e ecológico, ela-
borado com matérias-primas alternativas que garan-
tem uma maior protecção da saúde e do meio am-
biente, especialmente formulado para a eliminação 
da sujidade de origem orgânica e gorduras, tanto de 
origem animal como vegetal. Eficiência e rendimento 
garantidos com um preço ajustado.

Ecolabel ES-V/20/005

Formulado para a eliminação de sujidade de 
origem orgânica e gorduras, tanto de origem 

animal como vegetal{ {
VORAX ECOVERD



DETERGENTE USO GERAL CASAS DE BANHO
CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA
5 KG PT03322100

É um detergente ecológico anticalcário elaborado 
com matérias-primas alternativas que garantem 
uma maior proteção da saúde e do meio ambiente. 
Especialmente formulado para a manutenção regu-
lar de superfícies expostas a projeções de água que 
deixam restos calcários. Imprescindível na limpeza 
regular de sanitários e casas de banho.
Nos azulejos, sanitários e duches, elimina as incrus-
tações de calcário e proporciona brilho.

Ecolabel ES-V/20/005 

Formulado para a manutenção regular de 
superfícies expostas a projeções de água 

que deixam restos calcários{ {
SANITER ECOVERD



DETERGENTE USO GERAL 
CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA
5 KG PT03302100

É um detergente ecológico anticalcário elaborado 
com matérias-primas alternativas que garantem 
uma maior proteção da saúde e do meio ambiente. 
Especialmente formulado para a manutenção regu-
lar de superfícies expostas a projeções de água que 
deixam restos calcários. Imprescindível na limpeza 
regular de sanitários e casas de banho.
Nos azulejos, sanitários e duches, elimina as incrus-
tações de calcário e proporciona brilho.

Ecolabel ES-V/20/005

Especialmente formulado para ser aplicado 
em superfícies duras, como por exemplo 

pavimentos, azulejos, sanitários, fórmica, etc.{ {
TERGON ECOVERD



DETERGENTE UNIDOSE HIDROSSOLÚVEL. LIM-
PEZA DE PAVIMENTOS.
CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA.
CAIXA 200 UNIDADES - PT0406A800

É um detergente ecológico ultra concentrado, elabora-
do com matérias-primas alternativas que garantem uma 
maior proteção da saúde e do meio ambiente, apresen-
tado num formato unidose de 5 g para adicionar dire-
tamente ao balde e desta forma garantir uma dosagem 
cómoda e exata na limpeza profissional de pavimentos. 
Grande comodidade pelo seu sistema de dosagem e pela 
poupança de espaço no armazenamento.

Ecolabel ES-V/20/005

Grande comodidade pelo seu
sistema de dosagem e pela 

poupança de espaço no 
armazenamento

{ {
DETERGENTE PAVIMENTOS
ALOÉ VERA ECOVERD



DETERGENTE USO GERAL
ULTRA CONCENTRADO.
2 x 1,5 L. PT03302100

É um detergente ecológico ultra concentrado elabo-
rado 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 dosagem DISPACK e desta 
forma obter um detergente altamente perfumado 
para a limpeza profissional de pavimentos. Eficiência 
e rendimento garantidos.

Ecolabel ES-V/20/005

Detergente altamente 
perfumado para a limpeza 
profissional de pavimentos{ {

DISPACK H45 ECOVERD



Nos últimos anos o desenvolvimento dos produtos concen-
trados conseguiu reduzir o impacto ambiental dos produ-
tos de limpeza.
DISARP, na sua adaptação constante aos requisitos do 
mercado, desenvolveu um amplo leque de produtos con-
centrados, destacando-se como maior inovação nesta pro-
cura a formulação de produtos de limpeza em unidoses 
hidrossolúveis.

PRODUTOS ECOLOGYLABEL

SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

SUSTENTÁVEL

ECOLÓGICA



POUPANÇA EM 

MENOR CARGA

DE PRODUTOS

EMBALAGENS



800 ml. 10 ml.

MENOS PESO DE CARGA

Evita-se entrar em contacto directo com o produto 
e reduz-se consideravelmente o peso de carga, 
reduzindo o risco de lesões ao mínimo.



POUPANÇA EM 

MENOR CONSUMO

DE COMBUSTÍVEL

TRANSPORTE



-6.045 camiões 26.600 barris 
de petróleo

=

POUPANÇA NO TRANSPORTE

*Dados de elaboração própria, tendo em consideração todo o mercado institucional Espanhol a partir de um relatório da Adelma 2010



AMBIENTAL
MENOR IMPACTO

POUPANÇA 
NO CONSUMO



-8.138 toneladas

CO2
Consumo 
equivalente ao
de 1.630 famílias

=

ECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

*Dados de elaboração própria, tendo em consideração todo o mercado institucional Espanhol a partir de um relatório da Adelma 2010



NÃO É SÓ POUPANÇA ECONÓMICA

USE PRODUTOS 
CONCENTRADOS

CADA GOTA CONTA



Menor 
espaço de 
armazenamento.

Doses 
exactas; não 
se desperdiça 
produto.

Menor carga de 
peso. Menores 
riscos laborais.

Uso fácil, 
por parte 
de qualquer 
operário.

Sem resíduos 
plásticos. 
Reduz a 
contaminação.

VANTAGENS DOS CONCENTRADOS

€

*Dados de elaboração própria, tendo em consideração todo o mercado institucional Espanhol a partir de um relatório da Adelma 2010



CAIXA 100 UNIDADES - PT0389A600

Detergente profissional para vidros de 
secagem instantânea e sem marcas.

CAIXA 60 UNIDADES - PT0424A700

Proporciona um ambientador pro-
fissional de fragrância expansiva e 
persistente.

DISPLASH VIDROS

DISPLASH AMBIENTADOR

PRODUTOS HIDROSSOLÚVEIS

CAIXA 100 UNIDADES - PT0423A600

A sua aplicação garante higiene e des-
infecção em todo o tipo de superfícies 
naturais e sintéticas, com uma seca-
gem instantânea.

DISPLASH CASAS DE BANHO DETERGENTE PAVIMENTOS 
ALOÉ ECOVERD

CAIXA 100 UNIDADES - PT0390A600

Alto poder desengordurante e perfu-
me agradável. Dosagem exacta e es-
paço de armazenamento reduzido.

DISPLASH MULTIUSOS

CAIXA 200 UNIDADES - PT0406A800

É um detergente ecológico ultra concen-
trado elaborado com matérias-primas 
alternativas que garantem uma maior 
proteção da saúde e do meio ambiente, 
apresentado num formato unidose
de 5 g.
 
Ecolabel ES-V/20/005



PRODUTOS CONCENTRADOS

ECO-DISBOX H100 PERFECT 
BAG IN BOX 5L
PT0487A500

Detergente líquido altamente concentrado 

que, ao ser diluído em água, proporciona 

um detergente profissional de casas de 

banho.

ECO-DISBOX H200 PERFECT 
BAG IN BOX 5L
PT0488A500

Detergente líquido altamente concentrado 

para diluir, e desta forma obter um detergen-

te multiusos profissional, destinado à limpe-

za de todo o tipo de superfícies duras.

H 100 PERFECT CAIXA 6X1 L 
PT0487A900

Detergente líquido altamente concentrado 

que, ao ser diluído em água, proporciona um 

detergente profissional de casas de banho.

H 200 PERFECT CAIXA 6X1 L  
PT0488A900

Detergente líquido altamente concentrado 

para diluir, e desta forma obter um detergen-

te multiusos profissional, destinado à limpe-

za de todo o tipo de superfícies duras.

KIT consumíveis H100 CE 
6x500cc vazias
PT10240000

KIT consumíveis H200 CE 
6x500cc vazias
PT10250000



ECODISBOX C100

NOVIDADE

DETERGENTE LAVAGEM MECÂNICA DE 
LOUÇA ULTRA CONCENTRADO
 PT0515B300

Detergente líquido alcalino de máxima concen-
tração, 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” re-
duz 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.

Reduz os resíduos de 
embalagens gerados e facilita 

a sua seleção e reciclagem { {



ECODISBOX C200

SECANTE DE LAVAGEM MECÂNICA DE 
LOUÇA ULTRA CONCENTRADO
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 resul-
tados 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 con-
sumo de produto, minimizando o espaço ocupado e 
o seu manuseamento.

Reduz os resíduos de 
embalagens gerados e facilita 

a sua seleção e reciclagem{ {
NOVIDADE



BIOMAN C900

DESINFECTANTE SUPERFÍCIES E EQUIPA-
MENTOS BACTERICIDA E DETERGENTE
 5L. - PT04022100
10L. ECODISBOX - PT0517B300

Produto com alto poder desinfectante com acção 
detergente, altamente activo contra um amplo 
espectro de bactérias. Especialmente formula-
do para ser usado na limpeza e desinfecção por 
contacto de superfícies e utensílios fortemente 
contaminados na indústria alimentar, hotelaria e 
higiene institucional.

AUTORIZADO PARA SER UTILIZADO NA INDÚS-
TRIA ALIMENTAR e PARA USO AMBIENTAL, N.Reg 
D.G.S.P. e C: 13-20-04454 HA e 13-20-04454.
Desinfecção de contacto: superfícies e equipa-
mentos. Aplicação por pessoal profissional.

Reduz os resíduos de 
embalagens gerados e facilita 

a sua seleção e reciclagem{ {
NOVIDADE
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