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KEY TO SYMBOLS

Please note that the images and instructions contained in this catalogue are meant for information purposes and may be subject to changes.
Therefore, they do not replace the safety and technical data sheets available to our clients.

WET METHOD WITH A MACHINE SUITABLE FOR WASHING MACHINES

MANUAL CLEANING / TREATMENT SUCTION METHOD

FABRIC CONDITIONERWASHER-Dryer

POLISHING HIGH-PRESSURE CLEANING

SUITABLE FOR DISHWASHERSSANITISING

INDUSTRIAL CLEANINGSPRAY CLEANING

USE PRODUCT UNDILUTED TO CLEAN BATHROOM FIXTURES

SUITABLE FOR DISHWASHER 
RINSE AIDS

MANUAL WET METHOD

LONG-LASTING CLEAN FEELING ELIMINATES BAD ODOURS

WITH ENZYMESPREVENTS COLOUR TRANSFER

WHITENING EFFECT RESTORES BRILLIANCE

CAPSULES OF FRESHNESS 
LASTING 8 WEEKSULTRA SOFTNESS

PRODUCT PH VALUE. IF THE VALUE 
IS N/A, THE PH VALUE CANNOT BE 
MEASURED OR IS NOT AVAILABLE.

PRODUCT SUITABLE FOR HACCP

SCENTED PRODUCT NO PERFUME



HISTORY
The innovation project will never end. Special attention to detail of our products means caring for our 
customers. 
Founded in 1992 as an individual firm by Franco Berton, Fra-Ber became a limited liability company 
in 2007.

Over the years, Fra-Ber has become increasingly open to the world: today it is present in 60 countries 
and is a leading player of the industry in many of them. Fra-Ber exports 60% of its production, thanks 
to its clients worldwide, who trust this company that continues to create innovative products and 
believes that innovation must never end in order to allow distributors to emerge with a strong identity 
and stand out from the competition.  Fra-Ber is proud of its products and protects them patenting and 
defending its wide range of specific items, in order to meet every requirement. A keen eye for detail 
becomes one with care for the client.

Fra-Ber is specialised in solving problems, offering tailor-made solutions to every distributor’s request. 
Distributors can rely on a laboratory, which collects information directly on-site and processes it in 
formulations, thereby creating innovative products that stand out for their optimal quality/price ratio.
The support offered by the company and its distribution network is essential in solving technical and 
management issues and in minimising product consumption.

Fra-Ber’s production plant is equipped with all the equipment required for incoming material 
inspection, production, placing products in jerry cans and carrying out final quality tests. Over the 
years, Fra-Ber has constantly focused on quality in every stage of the production cycle, from selecting 
its suppliers to the final tests; the company firmly believes that continuous improvement of the 
processes must be accompanied by the design of new products. This is why Fra-Ber is implementing 
an advanced production management system that can meet customer requirements at every level.

Despite this tireless desire for innovation, Fra-Ber still keeps the same spirit with which Franco Berton 
had founded the company: Fra-Ber is still a family-run company, which considers clients almost as 
part of the family, ensuring quality and reliability.

Please note that the images and instructions contained in this catalogue are meant for information purposes and may be subject to changes.
Therefore, they do not replace the safety and technical data sheets available to our clients.

SUITABLE FOR WASHING MACHINES

SUITABLE FOR DISHWASHERS



CLEANING
LINE
A full range of products to clean any kind of surface and environment.
Products suitable to take care of any detail around them.
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Multiusos desinfetante para todas as superfícies 
Adequado para limpar e higienizar superfícies laváveis, seca rapidamente sem 
deixar marcas. Adequado para superfícies na área da cozinha, WC, etc. 
nomeadamente: móveis, portas, azulejos, superfícies pintadas, superfícies de 
plástico, janelas. Não danifica metal.

Instruções de uso:
Pulverizar uniformemente a uma distância de 20 cm da superfície. Deixar atuar 5 minutos 
para um maior efeito desinfetante. Em caso de sujidade ou mofo, deixar atuar 15 minutos.

Produto multiuso para qualquer superfície

Indicado para superfícies laváveis, seca rapidamente sem deixar marcas. É 
adequado para superfícies na cozinha, casa de banho, etc., nomeadamente: 
móveis, portas, azulejos, superfícies pintadas, superfícies de plástico, janelas, 
vidro. Não danifica metal.

Instruções de uso:
Pulverizar uniformemente a uma distância de 20 cm da superfície. Deixar atuar por 
alguns segundos e limpar com um pano.

PROFESSIONAL  
HOBBY LINE

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76742

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76745
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Multiuso para vidros, janelas e espelhos

Adequado para limpar vidros, janelas, escadas rolantes e aço. Seca 
rapidamente sem deixar marcas. Não danifica metal.

Instruções de uso:
Pulverizar uniformemente a uma distância de 20 cm da superfície. Deixar atuar por alguns 
segundos e limpar com um pano seco. 

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76741

Multiuso desinfetante sem perfumes ou corantes para superfícies 
em contacto com os alimentos

Limpa qualquer tipo de superfície resistente ao álcool, tais como: superfícies de 
trabalho, balcões, azulejos, facas, mesas, expositores refrigerados, meios de 
refrigeração de transporte, etc. feitos de aço, vidro, alumínio, cerâmica e 
plástico resistente ao álcool. Sem perfume ou corantes.

Instruções de uso:
Pulverizar uniformemente sobre a superfície (10 ml/m2). Deixar atuar 5 minutos para um 
efeito prolongado de desinfeção. Em caso de sujidades mais difíceis, deixar atuar 15 
minutos e limpar com um pano seco.

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76747

PROFESSIONAL  
HOBBY LINE
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Desengordurante para qualquer tipo de sujidade 

Remove a sujidade mais difícil e gordura de qualquer superfície, incluindo o 
aço. Particularmente eficaz no fogão, exaustores, persianas, casas de banho,e 
também sobre golas e punhos de camisa. 

Instruções de uso:
Pulverizar o produto e deixar atuar 5 minutos antes de enxaguar com um pano húmido. 
Repetir em caso de superfícies particularmente sujas. Enxaguar abundantemente.

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76743

Desengordurante super potente para qualquer tipo de sujidade 
Remove facilmente as sujidades mais difíceis e gordura de qualquer superfície, 
incluindo o aço, e também higieniza. Particularmente eficaz no fogão, 
exaustores, persianas, WC e também sobre golas e punhos de camisa. 

Instruções de uso:
Pulverizar o produto e deixar atuar 5 minutos antes de enxaguar com um pano húmido. 
Repetir em caso de sujidades difíceis. Enxaguar abundantemente.

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76746

PROFESSIONAL  
HOBBY LINE

7Professional Hobby Line



ACT

ACT WC
pH

0,25

pH

1,22

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Removedor de calcário e descalcificação para a casa de banho e 
cozinha
Detergente ativo com um aroma fresco para limpar sanitários e cozinha. 
Adequado para limpar azulejos, remove resíduos de calcário, urina, óleo, graxa 
e depósitos genéricos 

Instruções de uso:
Pulverizar o produto e deixar atuar 5 minutos antes de enxaguar com um pano húmido. 
Repetir em caso de superfícies ainda sujas. Enxaguar abundantemente.
CUIDADO: pode causar danos a superfícies sensíveis a ácidos, como objetos de 
poliamida (banheiras e lavatórios) e superfícies de pedra calcária (mármore).

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76744

Removedor de calcário e descalcificação de louças sanitárias

Produto de descalcificação forte contendo ácido fosfórico, remove depósitos 
de calcário nos WCs e urinóis. Graças à sua elevada viscosidade, o produto 
estende a sua acção e, definitivamente, remove depósitos difíceis. 

Instruções de uso:
Pulverizar o produto não diluído sob a borda do WC ou na superfície que precisa de limpar e 
espalhar o produto com a escova sanitária. Deixar atuar durante um curto período de tempo 
e enxaguar com água corrente através da utilização da escova. Não deixar a solução seca e 
não aplicar em superfícies delicadas.
ATENÇÃO: só é adequado para depósitos difíceis em urinóis, sanitas ou cerâmica, 
porcelana e superfícies de aço inoxidável. Testar a resistência do material de uma área 
oculta antes da utilização. Usar em superfícies sensíveis a ácidos provoca danos 
permanentes.

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76800

PROFESSIONAL  
HOBBY LINE
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MAGIC

BUBBLE

pH

4,39

pH

5,54

Produto repelente de água para todas as superfícies

Produto inovador repelente de água, que ajuda a manter as superfícies limpas 
por muito mais tempo: para ser usado em vidros para uma ação repelente de 
chuva, e em janelas, azulejos, casas de banho, anti-mancha e ação anti-
calcário. 

Instruções de uso:
Aplicar uniformemente sobre superfícies limpas, aguardar 5 minutos e esfregar com 
movimentos circulares até absorção completa. Testar sempre numa pequena área antes 
de usar em superfícies novas ou delicadas.

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76749

Detergente concentrado para a lavagem louça.
Detergente neutro, desengordurante na ação de lavagem, suave para as mãos.

Instruções de uso:
• Limpeza regular: 2.5 mL em 5 Litros de água;
•  Limpeza intensa: 25 ml em 5 Litros de água;
• Bomba doseadora: 20 ml em 40 Litros de água, o dobro da dose em caso de sujidade mais difícil.

PACKAGING BOX ART. CODE
500 ml 6 pcs 76809

PROFESSIONAL  
HOBBY LINE
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TEX pH

10,5
Removedor eficaz na limpeza de manchas de tecidos e couro.
Elimina odores.

Produto multiusos para couro e tecidos, com enzimas limpa delicadamente, 
eliminando a sujidade os odores desagradáveis existentes no tecido, pano, 
veludo, plástico e couro. Contém uma fórmula eficaz contra gordura, café, 
batom, refrigerantes, leite, fumo, urina de animais, etc. e elimina as manchas e 
odores desagradáveis. Estas moléculas especiais eliminam a sujidade orgânica 
para lhe dar a sensação de um ambiente limpo. 

Instruções de uso:
Agitar bem o frasco antes de usar e pulverizar sobre a superfície que precisa de limpar. 
Deixar atuar cerca de um minuto. Remover a sujidade com uma escova macia, um pano ou 
uma esponja húmida.
ATENÇÃO: Adequado para tecidos de couro ou delicados, recomendamos "o teste" antes 
de aplicar o produto em toda a superfície.

PACKAGING BOX ART. CODE
750 ml 6 pcs 76801

PROFESSIONAL  
HOBBY LINE
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ALL + pH

10,5

ALL UNIVERSAL pH

7,28

DAILY CLEANING AND  
MAINTENANCE

Detergente multiusos para todas as superfícies e pisos. Lava e 
não deixa marcas.

Detergente concentrado perfumado adequado para todas as superfícies 
laváveis. Seca rapidamente sem deixar resíduos e marcas. Ideal para tijoleira, 
mármore, parquet, pisos laminados, superfícies esmaltadas ou pintadas.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular das superfícies: 30-90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 4 Litros de 

água;
• Limpeza regular normal ou com máquina: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 

8 Litros de água; 
• Limpeza intensa normal ou com máquina: 120 - 270 ml (4-9 tampas, 1 tampa = 30 ml) 

em 8 Litros de água. 

•  Pulverizador de pré-compressão: puro ou diluído 1:1 em água fria.

PACKAGING ART. CODE
OCEAN

ART. CODE 
LAVENDER

ART. CODE
BREEZE

1 l BOTTLE  + 30 ml 
dispenser cap (6 pcs) 76885 76952 76956

JERRY CAN  5 l 76886 76953 76957

JERRY CAN 25 l 76887 76954 76958

11Professional Hobby Line

Detergente multiusos para todas as superfícies e pisos. Lava, dá 
brilho e proporciona uma ação de reparação.

Detergente adequado para todas as superfícies laváveis. Seca rapidamente 
sem deixar resíduos e marcas. Graças à sua ação especial, repara os 
pequenos arranhões existentes em algumas superfícies opacas. O detergente 
acrescenta um certo brilho nas superfícies e garante que as mesmas são 
limpas. Ideal para tijoleira, mármore, parquet, pisos laminados, superfícies 
esmaltadas ou pintadas.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular das superfícies: 30-90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 4 Litros de 

água; 
•  Limpeza regular normal ou com máquina: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 

Litros de água; 
• Limpeza intensa normal ou com máquina: 120 - 270 ml (4-9 tampas, 1 tampa = 30 ml) 

em 8 Litros de água.
• Pulverizador de pré-compressão: puro ou diluído 1:1 em água fria.

PACKAGING ART. CODE
NO FRAGRANCE

ART. CODE 
FLOWER

ART. CODE
LAVENDER

1 l BOTTLE + 30 ml 
dispenser cap (6 pcs) 77262 77254 77258

JERRY CAN  5 l 77263 77255 77259

JERRY CAN 25 l 77264 77256 77260



FLOOR UNIVERSAL

pH
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Detergente multiusos para o chão, lava - elimina odores.

Detergente concentrado perfumado adequado para qualquer tipo de 
superfície.Elimina rapidamente e facilmente manchas de sabão, óleo e graxa, 
seca rapidamente. Graças à fórmula especial, elimina odores de forma rápida e 
durável. Na verdade, eles são reativados com água ou humidade para 
proporcionar a sensação de um ambiente fresco. Adequado para limpar pisos 
em grés, betão, pedra siliceous, bem como parquet, linóleo, etc.

Instruções de uso:
• Limpeza regular normal ou com máquina: 60 - 120 ml (2-4 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 

8-10 Litros de água. 

• Limpeza intensa: 120 - 270 ml (4-9 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 Litros de água.

PACKAGING ART. CODE 
OCEAN

ART. CODE
 TIARÈ

ART. CODE
FLOWER

1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76929 76960 76964
JERRY CAN  5 l. 76930 76961 76965
JERRY CAN 25 l. 76931 76962 76966

DAILY CLEANING AND  
MAINTENANCE
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Detergente multiusos para todas as superfícies e pisos. Dá brilho 
e proporciona uma ação de reparação.

Detergente adequado para qualquer tipo de piso, elimina rapidamente e 
facilmente camadas de sabão, óleo, graxa e manchas, seca rapidamente. 
Graças à sua acção especial, repara os pequenos arranhões e escoriações. O 
detergente acrescenta um brilho renovado nas superfícies e garantia de que 
são limpas e brilhantes. Adequado para limpar pisos em grés, betão, pedra 
siliceous, bem como parquet, linóleo e pisos de borracha.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular normal ou com máquina: 60 - 120 ml (2-4 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 

8-10 Litros de água. 
• Limpeza intensa: 120 - 270 ml (4-9 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 Litros de água.

PACKAGING ART. CODE
NO FRAGRANCE 

ART. CODE 
BREEZE

ART. CODE
LAVENDER

1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77274 77266 77270
JERRY CAN  5 l. 77275 77267 77271
JERRY CAN 25 l. 77276 77268 77272

• A versão sem perfume é:



FLOOR GYM pH

5,66

6,51

DAILY CLEANING AND  
MAINTENANCE

PACKAGING ART. CODE 
OCEAN

ART. CODE
 TIARÈ

ART. CODE
FLOWER

1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76929 76960 76964
JERRY CAN  5 l. 76930 76961 76965
JERRY CAN 25 l. 76931 76962 76966
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Detergente com uma forte ação desengordurante em óleo e 
gordura, para pisos e superfícies sensíveis a álcali.

Detergente concentrado, seca rapidamente. Indicado para superfícies elásticas 
sensíveis a álcali, tais como linóleo, borracha, PVC, poliolefinas, pedra natural e 
artificial.
Remove facilmente e rapidamente camadas de polímeros e películas de 
protecção, bem como a sujidade causada por óleo e graxa.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular das superfícies: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 Litros de água.
• Limpeza regular normal ou máquina: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 Litros de água.
• Limpeza intensa normal ou máquina: 120 - 270 ml (4-9 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 Litros de água.
• Limpeza depois de trabalhos de construção: 1-2 Litros em 8 Litros de água. Aplique a solução, 

esfregar, limpar e enxaguar com água limpa.
• Para as marcas de borracha persistentes ou traços: utilizar puro ou diluído (1:1) diretamente sobre a 

superfície e deixar atuar 10 minutos.
• Limpeza completa em encerado e superfícies protegidas: 1-3 Litros em 8 Litros de água fria. Aplique a 

solução no chão, deixar atuar cerca de 10 minutos e esfregar. Se necessário, adicionar água quente 
no recipiente do buffer, remover toda a sujidade e enxaguar com água limpa

CUIDADO: Para qualquer tipo de superfície que não pode ser facilmente identificado, 
proceder ao teste de material de resistência antes do uso.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76933
JERRY CAN  5 Kg 76934
JERRY CAN 25  Kg. 76935

Instruções de uso:
• Limpeza regular: 30-180 ml (1-6 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 Litros de água.
• Limpeza intensa: 780 ml em 8 Litros de água.
• Como um tratamento: usar apenas em pisos secos, distribuir o produto não diluído ou 

diluído (1:1), utilizando um esfregão e sem deixar o produto secar sobre ele.
• Manutenção básica: dependendo do grau de absorção do chão, 1-2 aplicações de espera 

30' entre as aplicações.
• Pós-protecção após a limpeza intensa: 2-3 aplicações de espera de 30' entre as 

aplicações.
• Limpeza Spray: diluir 90-120 ml (3-4 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 500 ml de água fria, 

aplicar com pulverizador e de alta velocidade da máquina de 1000 rev /min.
• Polimento: a película protetora seca pode ser intensificada através de polimento com uma 

máquina de alta velocidade (1000 rev/min) e o Multi-Disc.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76937
JERRY CAN  5 Kg 76938
JERRY CAN 25  Kg. 76939

   CLEAN&WAX

Limpador e cera com um efeito reparador: limpa, polish e protege.

Detergente concentrado que garante uma ação de limpeza suave, enquanto 
preenche pequenos arranhões e escoriações existem no chão. Ele forma uma 
película protetora auto-polimento, resistente, anti-manchas e anti-derrapante. 
Também pode ser usado não diluído para manutenção básica e de limpeza 
utilizando spray.



CLEAN&WAX WOOD pH

7
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12,5
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Limpador e cera com um efeito reparador - em pavimentos de madeira: 
limpa, polish e protege.

Detergente concentrado que garante uma ação de limpeza suave, enquanto preenche 
pequenos arranhões e escoriações que causam a perda de brilho no chão. Ele forma uma 
película protetora auto-polimento, resistente, anti-manchas e anti-derrapante. Também 
pode ser usado não diluído para manutenção básica e de limpeza utilizando spray.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular: 30-180 ml (1-6 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 Litros de água.

• Limpeza intensa: 780 ml em 8 Litros de água.

Como um tratamento:
• usar apenas em pisos secos, distribuir o produto não diluído ou diluído (1:1), utilizando um 

esfregão e sem deixar o produto secar sobre ele.
• Manutenção básica: dependendo do grau de absorção do chão, 1-2 aplicações de espera 30' 

entre as aplicações.
• Pós-protecção após a limpeza intensa: 2-3 aplicações de espera de 30' entre as aplicações.

• Limpeza Spray: diluir 90-120 ml (3-4 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 500 ml de água fria, aplicar 
com pulverizador e de alta velocidade da máquina de 1000 rev /min.

• Polimento: a película protetora seca pode ser intensificada através de polimento com uma 
máquina de alta velocidade (1000 rev/min) e o Multi-Disc.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap  (6 pcs) 76941
JERRY CAN  5 Kg 76942
JERRY CAN 25  Kg. 76943

Desengordurante forte concentrado para todas as superfícies e pisos

Detergente alcalino com uma ação desengordurante forte e facilidade em remover 
manchas e proporcionar uma limpeza completa eficaz em cozinhas, fornos, coifas, grades, 
bancadas, pisos sujos, persianas de enrolar, materiais de aço e tecidos. Limpar e esfregar 
pode eliminar impurezas que penetraram poros, tais como óleo e graxa, de aço, cerâmica 
e plástico.

Instruções de uso:
• Limpeza regular das superfícies: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 4 litros de água.

• Limpeza regular normal ou máquina: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 litros de 
água.

• Limpeza intensa normal ou máquina: 120 - 270 ml (4-9 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 litros de 
água.

• Limpeza depois de trabalhos de construção: 1-2L em 8 litros de água.
Aplicar a solução, esfregar, aspirar e lavar com água limpa.

• Pulverizador de pré-compressão: diluído 1:1/1:2 em água fria.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76889
JERRY CAN  5 l 76890
JERRY CAN 25 l 76891
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Detergente concentrado para limpeza de vidros e janelas 
Produto adequado para limpeza intensa de janelas de vidro, espelhos, 
superfícies pintadas e laminados plásticos. Desengordura e limpa as superfícies 
com um efeito brilhante de longa duração. Especificamente formulado para 
retardar o depósito de camadas de pó ou poluição atmosférica sobre a 
superfície, o que, por conseguinte, permanece limpa.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular: 120 ml (4 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 1 litro de água.
• Limpeza intensa: usar puro.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76896
JERRY CAN  5 l. 76897
JERRY CAN 25 l. 76898

Desengordurante concentrado livre de surfactante para superfícies 
e pisos resistentes a álcalis
Detergente alcalino de baixa espuma livre de surfactantes de alto poder 
desengordurante e ação de remoção de manchas, seca rapidamente. Fornece 
uma limpeza eficaz em cozinhas e em fornos, coifas, churrasqueiras, bancadas, 
especialmente pisos sujos, persianas de enrolar, peças mecânicas, materiais de 
aço e tecidos. Limpar e esfregar  pode eliminar impurezas que penetraram nos 
poros, tais como óleo e graxa, a partir de aço e cerâmica.

Instruções de uso:  
• Limpeza regular das superfícies: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 l de água.
• Limpeza regular normal ou com uma máquina/por sucção/com uma almofada de tecido: 

30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 l de água. 
• Limpeza intensa para máquina de lavar pavimentos: 120 - 270 ml (4-9 tampas, 1 tampa = 

30 ml) em 8 l de água.
• Limpeza depois de trabalhos de construção: 1-2 l em 8 l de água. Para superfícies 

delicadas, efetuar primeiro teste numa área oculta.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76900
JERRY CAN  5 l. 76901
JERRY CAN 25 l. 76902



NO MOLD pH

13,4

Remove bolor, mofo e fungos das superfícies

Detergente activo recomendado para remover completamente o mofo e fungos 
que se formam em superfícies com pouca ventilação e sem iluminação.

Instruções de uso:
Diluir o produto 120 - 300 ml (4-10 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 1 litro de água fria. Deixar 
atuar cerca de 10 - 30 minutos. Lavar uma vez com água fria.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76945
JERRY CAN  5 Kg 76946
JERRY CAN 25  Kg. 76946

DAILY CLEANING AND  
MAINTENANCE
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DEEP

DEEP ALKALINE

pH

11

pH

13,1

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Detergente altamente concentrado para a limpeza completa, utilização 
industrial.

Detergente alcalino projetado especificamente para pavimentos microporosos, penetra 
a fundo nos poros. Remove a sujidade mais tenaz. Graças à sua eficácia especial e 
de alta capacidade para capturar a sujidade, as impurezas que penetraram em poros, 
óleo e gordura são removidos por lavagem e esfregando com o detergente diluído. 
Não é adequado para linóleo, borracha, por exemplo, mármore ou superfícies 
resistentes aos álcalis.

Instruções de uso:  
• Limpeza Intensa (método húmido, manualmente ou com máquina): 30 - 60 ml (1-2 

tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 L de água. 
• Limpeza Intensa (método húmido, tampão, máquina de lavar pavimentos, alta pressão): 

120 - 240 ml (4-6 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 L de água. 
•  Limpeza depois de trabalhos de construção/limpeza profunda: 1-2 l em 8 l de água. 

Aplicar a solução, esfregar, limpar e enxaguar com água limpa. Para superfícies 
delicadas, primeiro testar em uma área oculta.

Se se formar muita espuma no tanque, use o "produto" sem espuma ''.

Detergente para limpeza intensa e para máquinas de lavar e 
secadoras de pavimentos, também apropriado para superfícies 
resistentes aos álcalis.
Detergente específico para eliminar a sujidade mais difícil, através da 
máquina. O seu alto desempenho faz com que a sujidade, óleo e graxa 
dissolva espontaneamente e, portanto, também acelera a limpeza. Também 
adequado para linóleo, borracha, pisos de pedra calcária naturais e artificiais, 
como o mármore.

Instruções de uso: 
• Limpeza intensa (método húmido, manualmente ou com máquina): 30 - 90 ml em 8 L de água.
• Limpeza intensa (método húmido, tampão, máquina de lavar pavimentos, alta pressão): 120 - 

300 ml em 8 L de água.
• Limpeza depois de trabalhos de construção/limpeza profunda: 1-2 l em 8 l de água. Aplicar a 

solução, esfregar, limpar e enxaguar com água limpa. 

Se se formar muita espuma no tanque, use o "produto" sem espuma ''.

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 76949
JERRY CAN 25  Kg. 76950

INTENSE CLEANING

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77006
JERRY CAN  5 Kg 77019
JERRY CAN 25  Kg. 77020

17Professional line



DEEP ACID

DEEP SAFE

pH

1,96

pH

10,4

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Detergente ácido para a limpeza completa de superfícies 
resistentes aos ácidos.

Produto ácido de limpeza com um agente anticorrosivo para superfícies 
porosas e micro-porosas resistentes aos ácidos. Atos de dissolver depósitos 
de calcário, sujidade e pó de cimento com uma ação de limpeza profunda e 
imediata. Também adequado para pisos de cerâmica e azulejos.

Instruções de uso:  
• Limpeza regular: 30 - 60 ml em 8 L de água.

• Limpeza intensa: 150 - 300 ml em 8 L de água.
• Limpeza depois de trabalhos de construção: 1-2 l em 8 l de água. Apliicar a solução, esfregar, 

limpar e enxaguar com água limpa.

CUIDADO: Para superfícies delicadas, primeiro testar numa área oculta.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77025
JERRY CAN  5 kg 77026
JERRY CAN 25 kg 77429

INTENSE CLEANING

Detergente intenso para máquinas de lavar e secar pavimentos com 
componentes anti-derrapante e um efeito de reparação.

Remove completamente a sujidade e deixa uma película protetora, sem quaisquer 
manchas. Semi-brilhante e particularmente anti-derrapante. O polimento melhora a 
aparência do piso sem afectar as suas propriedades anti-derrapante. Durante o 
tratamento regular com máquinas de lavar e secar pavimentos, as substâncias protectoras 
e anti-derrapante na superfície são substituídos, evitando assim a estratificação 
excessiva.

Instruções de uso: 
• Limpeza intensa (método húmido, manualmente ou com máquina): 30 - 60 ml em 8 L de água.
• Limpeza intensa (método húmido, tampão, máquina de lavar pavimentos): 150 - 210 ml em 8 l 

de água.

Se se formar muita espuma no tanque, use o "produto" sem espuma.

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 kg 77022
JERRY CAN 25 kg 77023
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DEEP SOLV

DEEP RAPID pH

7,38

pH

12

INTENSE CLEANING

Acção de limpeza, remove borracha e resina 
Detergente especial contendo solventes para eliminar vestígios de borracha, óleo, resina, 
verniz e adesivos, nas superfícies e pisos.

• Pulverizador de pré-compressão: introduzir o produto diluído (1: 1 ou 1: 2) num pulverizador. 
Aplicar sobre a superfície e deixar atuar 10 minutos.

• Limpeza regular, normal ou máquina: aplicar puro ou diluído (1: 1 ou 1: 2) sobre a superfície e 
deixar atuar durante 10 minutos. Remover a sujidade e enxaguar abundantemente com água.

CUIDADO: Teste a resistência do material e as cores, antes de usar.

PACKAGING ART. CODE 
JERRY CAN 5 kg 77362
JERRY CAN 25 kg 77365
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Detergente concentrado à base de álcool para a limpeza de 
superfícies. Sem enxaguamento necessário. Também adequado 
para elevadores e superfícies de metal.

Adequado para limpar superfícies, pisos, elevadores e peças, sem ter que 
enxaguar.

Instruções de uso:
• Limpeza regular das superfícies: 30 - 60 ml (1-2 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 4 litros de 

água. Não é necessário enxaguar. 
• Limpeza intensa (método húmido, manualmente ou com máquina): 150 - 300 ml (5-10 

tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 l de água. Não é necessário enxaguamento.
• Limpeza depois de trabalhos de construção/limpeza profunda: 1-2 l em 8 l de água.
• Sistema de máquina de lavar pavimentos para elevadores: 1 l em 10 l de água fria.
• Pulverizador de pré-compressão: puro ou diluído 1: 5 em água fria.

PACKAGING ART. CODE 
JERRY CAN  5 l 77028
JERRY CAN 25  l 77029

Instruções de uso:  



IND.BINS pH

13,3

IND.OIL pH

5,72

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Detergente para limpeza intensa contra petróleo, com um anti-odor e 
ação sanitizante.

Detergente altamente alcalino para remover sujidade, óleo, graxa, sujidade 
orgânica e não-orgânica de pisos e superfícies. Além disso, a sua fórmula especial 
elimina odores desagradáveis e impede-os de se formar. Adequado para salas 
onde os resíduos são detidos, contentores de lixo e áreas onde há odores 
desagradáveis.

Instruções de uso:   
• Limpeza regular: 30 - 120 ml (1-4 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 10 l de água.
• Limpeza intensa: 180 - 780 ml (6-26 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 10 l de água.
• Limpeza de alta pressão: 240- 780 ml (2,4-7,8%) (8-26 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 10 l de 

água. Aplicar a solução, deixar atuar cerca de 5 minutos, lavar e limpar.

Se se formar muita espuma no tanque, use o "produto" sem espuma.

PACKAGING ART. CODE 
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77038
JERRY CAN  5 kg 77039
JERRY CAN 25  kg 77040

Detergente industrial para limpeza de óleo e graxa existente nas 
superfícies e equipamentos

Produto de limpeza não alcalino com agente anticorrosivo. Remove 
rapidamente óleo e graxa em oficinas de montagem, bem como na indústria 
mecânica e automóvel. Também apropriado para superfícies sensíveis aos 
álcalis.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular: 30 - 120 ml em 10 L de água.
• Limpeza intensa: 180 - 780 ml em 10 L de água.
• Limpeza de alta pressão: 240- 780 ml (2,4-7,8%) em 10 L de água. Aplicar a solução, 

deixar atuar cerca de 5 minutos, lavar e limpar. 

Se se formar muita espuma no tanque, use o "produto" sem espuma.

PACKAGING ART. CODE 
JERRY CAN  5 kg 77031
JERRY CAN 25  kg 77036

INTENSE CLEANING
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IND.ACID pH

-0,8

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

IND.TUB pH

0

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

INTENSE CLEANING

Detergente ácido Industrial

Detergente ácido formulado para a limpeza intensa de superfícies, pisos e telhas 
resistentes a ácidos. Remove facilmente os resíduos de sujidade, pó de cimento e 
ferrugem.

• Limpeza regular: 30 - 120 ml em 10 L de água.
• Limpeza intensa: 180 - 780 ml em 10 L de água.
•Limpeza de alta pressão: 1 L - 2 L (10-20%) em 10 L de água. Aplicar a solução, deixar 

atuar cerca de 5 minutos, lavar e limpar. 

PACKAGING ART. CODE 
JERRY CAN  5 kg 77042
JERRY CAN 25  kg 77043

Produto ácido de descalcificação perfumado com o agente anti-corrosivo. 
Produto líquido de baixa formação de espuma para eliminar depósitos (incluindo pedra de 
leite) a um nível industrial de superfícies resistentes aos ácidos. Também apropriado para 
remover os depósitos de tubos.

Instruções de uso:   
• Limpeza regular: 30 - 120 ml em 10 L de água.
• Limpeza intensa: 180 - 780 ml em 10 L de água.
• Limpeza de alta pressão: 180- 780 ml (1,9-7,9%) em 10 L de água. Aplicar a solução, deixar 

atuar cerca de 5 minutos, lavar e limpar.
• Limpeza intensa em tubos: diluído em água (1: 1). Em seguida, lavar abundantemente com água.

PACKAGING ART. CODE 
JERRY CAN  5 kg 76904
JERRY CAN 25  kg 76905
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Instruções de uso:   



SUNDET PROLUX pH

4

NO FOAM pH

7-8

Tratamento de protecção para os painéis solares e superfícies de 
plástico.

Produto específico para ser utilizado após a limpeza painéis solares. Cria uma 
barreira nanoestruturada que fornece proteção contra os elementos e sujidade 
graças ao seu efeito anti-estático. Torna mais fácil para lavar os painéis 
também protegendo-os de depósitos de sal em áreas próximas ao mar.

Instruções de uso:
Pulverizador: de 1:25 a 1:100.

PACKAGING ART. CODE 
JERRY CAN 5 kg 74364
JERRY CAN 25 kg 74359

INTENSE CLEANING

Aditivo anti-espuma

Produto concebido para prevenir, eliminar ou parar a formação de espuma em qualquer 

tipo de máquina utilizada para fins de lavagem. 

Instruções de uso:
Pode ser utilizado puro ou pré-diluída com água, por exemplo 1:1. É normalmente diluído 
manualmente ou por meio de uma bomba doseadora. A dosagem varia, dependendo dos 
sistemas, entre 0,05% para 0,2% na solução.

PACKAGING ART. CODE 
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77047
JERRY CAN  5 kg 77045
JERRY CAN 25  kg 77046
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SUNDET PANEL
9

INTENSE CLEANING

Detergente neutro para limpeza dos painéis solares e superfícies 
de plástico

Detergente neutro específico para limpar os painéis solares, destinado a evitar 
qualquer dano sobre estas superfícies delicadas. Não opacificar, uma vez que 
deixa as superfícies perfeitamente limpas, para permitir uma melhor absorção 
dos raios solares, assim optimizar o desempenho do sistema fotovoltaico, tanto 
quanto possível. Remove com segurança fuligem teimosa, excrementos de 
pássaros, óleo, graxa, filme de tráfego, chuva ácida e qualquer tipo de sujidade 
atmosférica.

Instruções de uso:
Pulverizador: de 1:25.

PACKAGING ART. CODE 
JERRY CAN 5 kg 74363
JERRY CAN 25 kg 74358
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DEC UNIVERSAL pH

7,43

pH

13

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

DEC +

Decapante ultra forte para pavimentos resistentes aos álcalis

Detergente altamente alcalino com propriedades de baixa formação de espuma 
para superfícies resistentes e álcalis. Remove facilmente e rapidamente 
camadas de polímeros e películas de protecção, bem como a sujidade 
causadas por óleo e graxa.
Instruções de uso:
Limpeza intensa: 1-3 l em 8 L de água fria. Aplicar a solução no chão, deixar atuar cerca 
de 10 minutos e esfregar. Se necessário, adicionar água quente no recipiente da máquina, 
remover toda a sujidade e enxaguar com água limpa.

Removedor de cera para todos os tipos de pisos 

Detergente não muito espumoso. Adequado para pavimentos elásticos 
sensíveis aos álcalis. Remove facilmente e rapidamente camadas de polímeros 
e películas de protecção, bem como a sujidade causada por óleo e graxa.

Instruções de uso:
Limpeza intensa: 1-3 l em 8 L de água fria. Aplicar a solução no chão, deixar atuar cerca 
de 10 minutos e esfregar. Se necessário, adicionar água quente no recipiente da máquina, 
remover toda a sujidade e enxaguar com água limpa.

DEEP CLEANING  
DEWAXERS

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77050
JERRY CAN  5 l 77051
JERRY CAN 25  l 77052

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 l 77054
JERRY CAN 25  l 77055
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DEC RAPID pH

10,7
Removedor de cera rápido para todos os tipos de pisos

Produto altamente eficaz para remover polímeros em pisos tratados ou para 
remover camadas que não tenham sido eliminadas ou que foram excluídas 
apenas parcialmente com removedores de cera utilizados até agora. Produz 
pouca espuma e atua de forma muito eficaz. Graças à sua ação rápida, apenas 
necessita de deixar actuar durante pouco tempo.

Instruções de uso:
Limpeza intensa: 1-3 l em 8 L de água fria. Aplicar a solução no chão, deixar atuar e 
esfregar a cada 10 minutos. Se necessário, adicionar água quente com o recipiente do 
escovão elétrico, aspirar a sujidade e enxaguar com água limpa.

DEEP CLEANING  
DEWAXERS

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 l 77057
JERRY CAN 25  l 77058

25Professional Line



W2 METAL

W1 pH

6,93

pH

8,73

Cera não-metalizada

Cera não-metalizada de auto-polimento, com alta de reticulação. Enquanto a película 
protetora permanece elástica, que tem as características típicas de cera metálica. Os danos 
podem ser reparados por polimento e isso forma uma película antiderrapante brilhante. W1 
reúne estas propriedades: não é escorregadia e é resistente à sujidade e lavagem. A 
camada protectora pode ser parcialmente removida sem o uso de um detergente com uma 
acção profunda durante a limpeza intensa.

Instruções de uso: 
• Manutenção básica em pisos limpos: dependendo do grau de absorção do piso, 2-3 aplicações, 

esperar cerca de 30 min., entre as aplicações.
• Pós-protecção após limpeza intensa: 1-2 aplicações, esperar cerca de 30 min., entre as 

aplicações.
• Spray: Diluído (1:1) em água fria, aplicar com pulverizador e máquina de alta velocidade 

(aproximadamente 1000 rpm.).
• Polimento: a película protetora seca pode ser intensificada através de polimento com uma máquina 

de alta velocidade (aproximadamente 1000 rpm.) E o Multi-Disc sem aumentar efeito escorregadio.

CUIDADO: Utilizar apenas em pisos secos. Aplicar o produto diluído, por exemplo, com um esfregão 
sem deixar o produto secar sobre o chão. Após o uso, fechar o Jerrycan imediatamente.

Cera Metalizada

Dispersão sintética com reticulação metálica com uma elevada percentagem de 
substâncias sólidas e propriedades de brilho. Excelente produto para a manutenção 
básica, particularmente resistente ao tráfego e limpeza, o tratamento anti-manchas e anti-
derrapante. A cera é resistente aos desinfectantes para pavimentos. Utilizar em todos os 
pisos resistentes à água, tais como PVC, poliolefinas, linóleo, pedra natural e artificial 
absorventes, asfalto, etc. Para revestimentos com película em PU ou filme PE, testar a 
aderência antes da utilização.

Instruções de uso:
• Manutenção básica nos pisos desparafinados: 2 - 3 aplicações aproximadamente a cada 30 

minutos, dependendo do grau de absorção do chão.
• O produto pode ser polido com máquina de alta velocidade e multi-discos (800-1,600 g/min).

ATENÇÃO: Utilizar o produto apenas em pisos secos. Distribuir o produto puro, por exemplo, 
com um esfregão sem deixar o produto secar sobre ele. Fechar o recipiente imediatamente 
após o uso.

PROTECTION AND WAXING

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 l 77060
JERRY CAN 25  l. 77061

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 l. 77063
JERRY CAN 25  l.. 77064
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W3 METAL

CRYSTALLINE

pH

8,67

pH

0,47

Cera metalizada opaca 

Dispersão sintética com reticulação metálica com uma elevada percentagem de 
substâncias sólidas, que formam uma película protectora óptima. Excelente 
produto para a manutenção básica, particularmente resistente ao tráfego e 
lavagem, o tratamento anti-manchas e anti-derrapante. A película protetora 
permanece opaca, mesmo após o polimento. Usar em todos os andares 
desparafinados resistentes à água, tais como PVC, poliolefinas, linóleo, pedra 
natural e artificial absorvente, asfalto, etc. Para andares com um filme de PU ou 
PE, verificar a aderência antes da utilização.

Instruções de uso:
Manutenção básica em pisos desparafinados: 2-3 aplicações aproximadamente a cada 30 
minutos, dependendo do grau de absorção do chão.

CUIDADO: Utilizar o produto apenas em pisos secos. Aplicar o produto não diluído, por exemplo, 
com um esfregão sem deixar o produto secar sobre ele. Fechar o recipiente imediatamente após o 
uso.

Produto cristalização para a pedra 
Produto de impregnação que evita as manchas, bem como sendo um óleo e
produto repelente de água para pedra e superfícies porosas. O produto está 
pronto para uso, seca rapidamente e penetra profundamente nas superfícies, 
resistindo UV raios e manter o seu efeito ao longo do tempo. Ele preserva cor, 
respirabilidade e as características naturais da superfície. Dá brilho aos pisos 
de pedra calcária e evita manchas, tornando superfícies resistentes e anti-
derrapante.

Instruções de uso: 
• Limpeza intensa: agitar o frasco. Pulverizar sobre uma superfície medindo cerca de 1 m² 

e limpar imediatamente com uma máquina equipada com um Litho-Pad (140 -. 800 g / 
min). Quando o Litho-Pad começa a se espalhar, ou transformá-lo ou alterá-lo. O brilho 
depende da estrutura do chão, por conseguinte, 2-3 aplicações pode não ser 
necessária. 

• Aplicação manual: Pulverizar o produto uniformemente ou aplicar com um pincel macio; 
tentar evitar espuma e formação de bolhas de ar. Quaisquer imperfeições podem ser 
tratadas com um pano embebido com o produto. 

PROTECTION AND WAXING

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 l 77068
JERRY CAN 25  l 77069

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77067
JERRY CAN  5 l 77071
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ALL ALIMENT 

ALL SANY

pH

9,64

pH

9,64

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Multiuso desinfetante para todas as superfícies, sem perfumes ou 
corantes
Adequado para limpar e higienizar superfícies laváveis, seca rapidamente. A 
sua fórmula é adequada para superfícies na cozinha, casa de banho, etc., por 
exemplo: móveis, portas, azulejos, superfícies pintadas, superfícies de plástico, 
vidro, lustres. Não danifica metal.

Instruções de uso: 

• Limpeza regular das superfícies: 50 - 60 ml (2 tampas, 1 tampa = 30 ml) para cada litro de água.
• Para uso de pulverizador, aplicar o produto sobre um pano de tecido ou de microfibra e limpar a 

superfície

• Limpeza regular de andares: 60 - 90 ml (2-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) para cada 4L de água.

• Limpeza intensa (higienização): amortecer superfícies, equipamentos e objetos com substâncias 
concentradas, e deixar atuar enquanto molhados (5 minutos - acção saneantes). Em seguida, 
limpar as superfícies com um pano descartável seco.

ATENÇÃO: após a desinfecção, superfícies em contacto directo com os alimentos devem ser 
repetidamente lavadas com água potável quente (40 ° C - 60 ° C, 8 - 16L por m²). Consulte a 
tabela para dosagens de higienização.

Multiuso desinfetante. Seca muito rapidamente, não contém ácido 
ou cloro, é adequado para superfícies em contacto com os 
alimentos.
Limpa e, ao mesmo tempo higieniza qualquer tipo de superfície resistente ao 
álcool, tais como superfícies de trabalho, contadores, telhas, tábuas de cortar, 
máquinas de processamento de alimentos, facas, mesas, maçanetas, 
expositores refrigerados, meios de refrigeração de transporte, etc. feita 
superfície de aço, vidro, alumínio, cerâmica, plástico, etc. não utilizar em 
superfícies não resistentes ao álcool ou pintura. Facilmente e rapidamente 
remove camadas de polímeros e películas de protecção, bem como a sujidade 
causadas por óleo e graxa. Não contém NTA, butilglycol, ácido e cloro.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular: Diluir 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 500 ml de água.
• Limpeza intensa (higienização): usar puro. Em caso de desinfecção, garantir que ele é aplicado 

em todas as superfícies (por exemplo, 30 ml / m²).

CUIDADO: Consulte a tabela para dosagens de higienização.

KITCHEN AND  
BATHROOM FIXTURES

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 77074
JERRY CAN 25  Kg 77075

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77078
JERRY CAN  5 Kg 77079
JERRY CAN 25  Kg. 77080
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FORTE INOX

FORTE SANY

pH

11,2

pH

11

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Desengordurante forte e higienizante, não tem agentes aldeídos, perfumes 
ou corantes.
Desengordurante ultra forte para cozinhas e casas de banho, tanto para pisos e 
superfícies. Elimina gorduras, óleos e proteínas de origem vegetal e animal 
com uma ação de higienização. Também adequado para fornos, coifas, 
churrasqueiras e peças mecânicas.

Instruções de uso: 

• Limpeza regular das superfícies: 50 - 60 ml (2 tampas, 1 tampa = 30 ml) para cada litro de 
água.

• Para uso de pulverizador, aplicar o produto sobre um pano de tecido ou de microfibra e limpar a 
superfície.

• Limpeza regular de andares: 60 - 90 ml (2-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) para cada 4L de água.
Limpeza intensa (higienização com o método de wet/por fricção/limpeza manual): 390 ml (13 
tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 l de água.

• 

• Limpeza após o trabalho de construção (higienização): 1-2L em 8 L de água
• Limpeza profunda (sanitização abrasivo), método molhado, aspirador de pó: 420 ml (14 tampas, 

1 tampa = 30 ml) em 8 L de água fria. Em caso de gordura ou depósitos de proteína, preparar o 
produto com a concentração correta (frio) e em caso de desgaste do piso, colocar água quente 
no tanque da máquina.

ATENÇÃO: Após a desinfecção, as superfícies em contacto directo com os alimentos devem ser 
repetidamente lavadas com água potável quente (40 ° C - 60 ° C, 8 - 16L por m²). Consulte a 
tabela para dosagens de higienização.

Desengordurante anticorrosivo para aço e alumínio

Detergente essencial para limpar e desengordurar fornos, fogões, juntamente 
com pisos e azulejos. Dissolve manchas à base de alimentos, tais como 
proteínas, gordura, depósitos de cozinha e resíduos queimados. Com o agente 
de inibição especial que também pode ser usado no alumínio.

Instruções de uso:

• Limpeza regular das superfícies: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 4 litros de água.
• Limpeza intensa (superfícies/método molhado, manualmente ou com uma máquina) 120 - 480 ml 

(4-16 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 L de água.
• Tratamento de manutenção: usar puro, pré-aqueça o forno, grelha, etc., a 30 ° C e desligue. 

Espumar o produto na superfície, deixar atuar 5-10 minutos e enxaguar abundantemente.
• Limpeza depois de trabalhos de construção/limpeza profunda: 1L em 8 L de água fria. Aplicar a 

solução no chão, deixar atuar cerca de 10 minutos, esfregar, aspirar quaisquer depósitos de 
sujidade, lavar abundantemente com água limpa. Em caso de sujidades mais difíceis, água a 
40-60 ° C acelera a ação do produto. Em caso de gordura ou depósitos de proteína, usar o 
produto com a concentração especificada (frio) e aplicar água quente através do tanque da 
máquina durante a limpeza dos pisos.

• Limpeza com um pulverizador de espuma e pulverizadores não-espuma: aplicar uma diluição 
de 1: 4 a 1:10. 
ATENÇÃO: superfícies limpas destinadas à preparação de alimentos devem ser cuidadosamente 
lavadas com água (8 litros por m2).

KITCHEN AND  
BATHROOM FIXTURES

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77082
JERRY CAN  5 Kg 77083
JERRY CAN 25  Kg. 77084

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77086
JERRY CAN  5 Kg 77087
JERRY CAN 25  Kg. 77088
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TENSIO FREE SANY

pH

14,3

pH

13,5

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

FORTE INOX +

Desengordurante concentrado livre de surfactante com lixívia 
para superfícies e pisos resistentes a álcalis.

Detergente alcalino de baixa espuma livre de surfactantes com lixívia. Alto 
poder desengordurante e ação saneantes, seca rapidamente. Fornece uma 
limpeza eficaz em cozinhas e em fornos, coifas, churrasqueiras, bancadas, 
especialmente pisos sujos, persianas de enrolar, peças mecânicas, materiais de 
aço e tecidos. Limpar e esfregar pode eliminar impurezas que penetraram nos 
poros, tais como óleo e graxa, a partir de aço e cerâmica.

• Limpeza regular das superfícies: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 l de água.
• Limpeza regular normal ou com uma máquina/por sucção/com uma almofada de tecido: 30 - 90 ml (1-3 

tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 l de água. 
• Limpeza intensa para máquina de lavar pavimentos: 120 - 270 ml (4-9 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 l de 

água.
• Limpeza depois de trabalhos de construção: 1-2 l em 8 l de água. Para superfícies delicadas, efetuar primeiro 

teste numa área oculta.

Desengordurante ultra forte para aço e superfícies resistentes a 
álcalis.

Detergente alcalino para limpar e desengordurar fornos, fogões, pisos e 
azulejos. Dissolve manchas à base de alimentos, tais como proteínas, gordura, 
depósitos de cozinha e resíduos queimados.

• Limpeza regular: 30 - 90 ml (1-3 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 4 litros de água.
• Limpeza intensa (superfícies/método molhado: manualmente ou com uma máquina): 120 - 480 ml (4-16 

tampas, 1 tampa = 30 ml) em 8 L de água.
• Tratamento de manutenção: usar puro, pré-aqueça o forno, grelha, etc. Desligue a 30 ° C. Espumar o 

produto na superfície, deixar atuar 5-10 minutos e enxaguar abundantemente.
• Limpeza depois de trabalhos de construção/limpeza profunda: 1 l em 8 l de água fria. Aplicar a solução no 

chão, deixe atuar cerca de 10 minutos, esfregar, remover qualquer sujidade, lavar abundantemente com 
água. No caso de gordura teimosa, use água a 40-60 ° C. Em caso de gordura ou depósitos de proteína, 
usar o produto com a concentração especificada (frio) e aplicar água quente através do tanque das 
máquinas, quando a limpeza de pisos.

• Limpeza com um pulverizador de espuma e pulverizadores não-espuma: aplicar uma diluição de 1: 4 a 1:10.

ATENÇÃO: superfícies limpas destinadas à preparação de alimentos devem ser cuidadosamente 
lavadas com água (8 litros por m2). Não aplicar sobre superfícies de alumínio ou superfícies não 
resistentes aos álcalis.

KITCHEN AND  
BATHROOM FIXTURES

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77090
JERRY CAN  5 Kg 77091
JERRY CAN 25  Kg 77092

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77094
JERRY CAN  5 Kg 77095
JERRY CAN 25  Kg 77096
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ACT

pH

1, 85

pH

1,22

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

ACT +

Produto ácido perfumado de descalcificação e removedor de calcário com 
o agente anti-corrosivo. Para limpar a cozinha e casa de banho
diariamente.

Detergente para louças sanitárias e cozinha deixando um aroma fresco. Elimina 
rapidamente depósitos de calcário, resíduos de cosméticos, bem como resíduos de 
sujidade e urina. Deve usar regularmente para evitar que o calcário se acumule. Preserva 
os materiais.

Instruções de uso: 
Utilizar o produto puro numa esponja ou pano não-abrasivo. Limpar e lavar com água. Para WCs, 
pulverizar o detergente diluído sob o aro e aplicar com a escova de vaso sanitário. Deixar atuar por 
um curto período de tempo e enxaguar ou derramar 1-3 tampas ou pulverizar o produto 1-3 vezes 
em 4-8 l de água fria. Umedecer a superfície com a solução de detergente e limpar com uma 
esponja, pano ou esfregão. Enxaguar com água. Não aplicar sobre superfícies não resistentes aos 
ácidos.

Produto ácido forte de descalcificação, perfumado e removedor 
de calcário. Para intensa limpeza na cozinha e casa de banho.

Detergente ácido de descalcificação para limpar superfícies duras, resistentes aos ácidos. 
Remove facilmente a sujidade e depósitos calcários de todas as superfícies, bem como e 
resíduos de proteínas e de gordura. Também eficaz em depósitos de ferrugem, usado 
puro.

Instruções de uso:  
• Limpeza regular: 2-4 l em 8 l. Deixar atuar 10 min em caso de calcário.
• Limpeza intensa: usar puro em caso de depósitos consistentes. Deixar atuar 10 min em caso de calcário.
• Limpeza de espuma: Introduzir o produto em concentrações elevadas no tanque. Aplicar uma diluição de 1: 

4 a 1:10, dependendo da sujidade. Certifique-se das formas de espuma na superfície. Enxague com água 
após 10 minutos.

ATENÇÃO: Não é adequado para cromado e latão não-cromado, esmalte, cobre, plástico, 
paredes divisórias, materiais anodizado, bem como produtos de pedra natural e artificial sensíveis 
aos ácidos. Testar a resistência do material de uma área oculta antes da utilização.

KITCHEN AND  
BATHROOM FIXTURES

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 77098
JERRY CAN 25  Kg 77099

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77101
JERRY CAN  5 Kg 77102
JERRY CAN 25  Kg 77103
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ACT WC pH

0,25

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Produto ácido perfumado de descalcificação e removedor de 
calcário para limpar louças sanitárias.

Produto de descalcificação forte contendo ácido fosfórico, remove depósitos 
de calcário nos WCs e urinóis. Graças à sua elevada viscosidade, o produto 
elimina depósitos difíceis uma vez por todas.

Instruções de uso:
Pulverizar o produto puro sob a borda do WC ou na superfície que você precisa de limpar e espalhar o 
produto com a escova de vaso sanitário. Deixar atuar durante um curto período de tempo e enxaguar com 
água corrente através da utilização da escova. Não deixe que a solução fique seca e não aplicar em 
superfícies delicadas.

ATENÇÃO: só é adequado para depósitos difíceis em urinóis, sanitas ou cerâmica, porcelana e 
superfícies de aço inoxidável. Testar a resistência do material de uma área oculta antes da 
utilização. Usar em superfícies sensíveis a ácidos provoca danos permanentes.

KITCHEN AND  
BATHROOM FIXTURES

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 77105
JERRY CAN 25  Kg 77106
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BUBBLE WASH

BUBBLE pH

5,54

Detergente Concentrado.

Detergente neutro, desengordurante na ação de lavagem, suave para as mãos. 
Instruções de uso: 
• Limpeza regular: 2.5 mL em 5 Litros de água;
• Limpeza intensa: 30 ml em 5 Litros de água;
• Bomba doseadora: 20 ml em 40 Litros de água, o dobro da dose em caso de sujidade mais difícil.

2 em 1: Detergente e Abrilhantador.

Detergente líquido para pré-lavagem e lavagem de pratos, talheres, panelas e 
recipientes. As substâncias ajudam a eliminar resíduos orgânicos persistentes 
e seca rapidamente e com precisão. Além disso, ele contém um agente inibidor 
especial que protege os produtos de vidro.

Instruções de uso: 
O produto é doseado através do dispositivo de doseamento incorporado na máquina de 
lavar loiça ou através dos distribuidores programáveis. As doses podem variar entre 1 a 5 
gramas por litro de água com base na dureza da água, do nível de sujidade e o tipo de 
máquina de lavar louça.

Seguir as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante do equipamento. Se o produto 
for alterado, deve lavar os dispositivos de distribuição e tubos relacionados com água. Para 
máquinas de lavar louça, para uso doméstico, introduzir o produto no dispositivo designado.

DISHES AND TABLEWARE

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77108
JERRY CAN  5 Kg 77109
JERRY CAN 25  Kg 77110

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77112
JERRY CAN  5 Kg 77113
JERRY CAN 25  Kg 77114

WATER HARDNESS SOFT 
(< 8.4 °dH) < 1.5 mmol/l.

MEDIUM 
( 8.4 - 14 °dH)  1.5 - 2.5 mmol/l.

HARD 
( > 14 °dH)  > 2.5 mmol/l.

DILUTION 1 g / l. water 2.5 g / l. water 4 g / l. water
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BUBBLE RINSE

BUBBLE WASH SUPER pH

14

pH

4,32

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Detergente forte para máquinas de lavar louça industriais, 
ligeiramente colorido

Detergente concentrado líquido para máquinas de lavar louça profissionais (um 
ou vários tanques). O produto elimina resíduos de chá ou café, depósitos de 
alimentos teimosos, rapidamente e completamente. Visivelmente reduz a 
formação de amido em objetos. O produto é altamente eficaz com qualquer 
dureza da água, impede depósitos de calcário e ajuda a preservar a máquina 
de lavar louça. Sua fórmula higieniza e limpa os pratos e contém um agente 
inibidor especial que protege produtos de vidro.

Instruções de uso:
O produto é doseado através do dispositivo de doseamento incorporado na máquina de 
lavar loiça ou através dos distribuidores programáveis. As doses podem variar entre 1 a 5 
gramas por litro de água com base na dureza da água, do nível de sujidade e o tipo de 
máquina de lavar louça.

Seguir as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante do equipamento. Se o produto 
for alterado, deve lavar os dispositivos de distribuição e tubos relacionados com água. Para 
máquinas de lavar louça, para uso doméstico, introduzir o produto no dispositivo designado.

Abrilhantador ácido para máquinas de lavar louça

Combinado com o detergente completa o ciclo de lavagem na máquina de lavar 
e oferece pratos e vidros completamente secos, sem marcas ou manchas de 
calcário - mesmo existindo diferentes níveis de dureza da água.

Instruções de uso:
O produto é doseado através do dispositivo de doseamento incorporado na máquina de 
lavar loiça ou através dos distribuidores programáveis. As doses podem variar entre 0,2 a 
0,35 gramas por litro de água com base na dureza da água, do nível de sujidade e o tipo de 
máquina de lavar louça.

Seguir as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante do equipamento. Para 
máquinas de lavar louça para uso doméstico, introduzir o produto no dispositivo designado. 
Ajuste a dosagem do abrilhantador para o nível 1 o 2.

DISHES AND TABLEWARE

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77116
JERRY CAN  5 Kg 77117
JERRY CAN 25  Kg 77118

WATER HARDNESS SOFT 
(< 8.4 °dH) < 1.5 mmol/l.

MEDIUM 
( 8.4 - 14 °dH)  1.5 - 2.5 mmol/l.

HARD 
( > 14 °dH)  > 2.5 mmol/l.

DILUTION 0.2 g / l. water 0.35 g / l. water 0.35 / l. water

WATER HARDNESS SOFT 
(< 8.4 °dH) < 1.5 mmol/l.

MEDIUM 
( 8.4 - 14 °dH)  1.5 - 2.5 mmol/l.

HARD 
( > 14 °dH)  > 2.5 mmol/l.

DILUTION 1 g / l. water 2.5 g / l. water 4 g / l. water

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77120
JERRY CAN  5 Kg 77121
JERRY CAN 25  Kg 77122
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BUBBLE RINSE PH 7
22

DISHES AND TABLEWARE

35Professional Line

Abrilhantador neutro para máquinas de lavar louça 

Combinado com o detergente completa o ciclo de lavagem na máquina de lavar 
e oferece pratos e vidros completamente secos, sem marcas ou manchas de 
calcário. Mesmo existindo diferentes níveis de dureza da água.

Instruções de uso:
O produto é doseado através do dispositivo de doseamento incorporado na máquina de 
lavar loiça ou através dos distribuidores programáveis. As doses podem variar entre 0,2 a 
0,35 gramas por litro de água com base na dureza da água, do nível de sujidade e o tipo de 
máquina de lavar louça.

Seguir as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante do equipamento. Para 
máquinas de lavar louça para uso doméstico, introduzir o produto no dispositivo designado. 
Ajuste a dosagem do abrilhantador para o nível 1 o 2.

WATER HARDNESS SOFT 
(< 8.4 °dH) < 1.5 mmol/l.

MEDIUM 
( 8.4 - 14 °dH)  1.5 - 2.5 mmol/l.

HARD 
( > 14 °dH)  > 2.5 mmol/l.

DILUTION 0.2 g / l. water 0.35 g / l. water 0.35 / l. water

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 77242
JERRY CAN 25  Kg 77243



TEX pH

8,06

MASH pH

10,8

Detergente concentrado com enzimas

Detergente líquido universal para roupas. Graças à sua fórmula especial, proporciona uma acção 
de limpeza profunda e roupa brilhante. Remove até mesmo os menores resíduos de partículas de 
calcário e sujidade, Tex restaura brilho e intensidade, mesmo após várias lavagens.

Instruções de uso:
Doseamento automático: inserir o JERRYCAN para a ligação da bomba de detergente. O produto é 
dispensado automaticamente através do controlo de programação automática.

FABRICS

PACKAGING ART. CODE
1850 ml BOTTLE + 80 ml dispenser cap (3 pcs) 77124
JERRY CAN  5 Kg 77125
JERRY CAN 25  Kg 77126

WATER HARDNESS NOT VERY DIRTY DIRTY VERY DIRTY
SOFT / MEDIUM < 25°F 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)
Hard >= 25°F 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap) 100 ml (1+ 1/4 cap)
BY HAND 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)

Doses for household washing machine / hand wash for 4-5 kg of laundry (1 cap = 80 ml)

Detergente em pó concentrado para roupa  
Detergente em pó concentrado para a lavagem entre 30° e 90° C. A especial 
fórmula proporciona uma acção de limpeza profunda em fibras de roupas de 
algodão brancas e de cor, urdiduras mistos ou sintéticos. Coloque o pó no 
compartimento especial da máquina de lavar.

Instruções de uso: 
• Manual: dissolver 125 g / 140 ml em 10 litros de água;
• Pré-lavagem: usar metade da dose recomendada na tabela.
• Para remover manchas difíceis adicione 1 xícara de medição = 150 ml
• Para manchas muito teimosas recomendamos uma pré-lavagem.

WATER HARDNESS PREWASH WASH WASH ONLY
SOFT  < 15°F 1 1 ½ 2
MEDIUM  15 - 25°F 1 2 2 ½
HARD  > 25°F 1 ½ 2 3

Recommended doses in measuring cups for 4-5 kg of laundry (1 measuring cup = 150 ml)

PACKAGING ART. CODE
BAG 8 Kg 71151
BAG 20 Kg 71150

RECOMMENDED DOSING Wool, silk, coloured, whites, fabrics  
Prewash

Wool, silk, coloured, whites, fabrics 
Prewash (main wash)

RANGE HARDNESS 1 (<1.3 mmol/l) 0.1% - 0.2% 0.3%-0.5%
RANGE HARDNESS 1 (<1.3 -2.5 mmol/l) 0.2% - 0.3% 0.4%-0.6%
RANGE HARDNESS 1(<2.5-3.8 mmol/l) 0.3% - 0.4% 0.5%-0.7%
RANGE HARDNESS 1 (> 3.8 mmol/l) 0.4% 0.6%-0.8%

Automatic dosing
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TEX WHITE pH

8,1

pH

13,5
TEX +

Detergente concentrado com enzimas para brancos e cortinas com um efeito de 
clareamento
Detergente para brancos e cortinas. A sua fórmula com enzimas e branqueadores óticos 
garantem que as fibras que perderam o brilho ao longo do tempo ficarão lisas e brilhantes. Desta 
forma, os itens que procuram cinza serão brancos brilhantes, novamente. Fibras que foram 
flexibilizadas e cuidadosamente limpas podem realmente refletir à luz perfeitamente. Com Tex 
White, os brancos vão brilhar de novo outra vez e vai ser fácil engomar.

Instruções de uso:
Doseamento automático: inserir o JERRYCAN para a ligação da bomba de detergente. O produto é 
dispensado automaticamente através do controlo de programação automática.

FABRICS

PACKAGING ART. CODE
1850 ml BOTTLE + 80 ml dispenser cap (3 pcs) 77131
JERRY CAN  5 Kg 77132
JERRY CAN 25  Kg 77133

Doses for household washing machine / hand wash for 2.5 kg of laundry (1 cap = 80 ml)

Detergente ultra forte com enzimas 

Detergente ultra forte para roupas muito sujas, com vestígios de óleo e graxa, 
como por exemplo a roupa de trabalho e panos. A sua fórmula especial rompe a 
sujidade e deixa uma sensação de limpeza. Indicado para roupas de algodão 
branco ou colorido, misturado e tecidos sintéticos.

Instruções de uso:
Doseamento automático: inserir o JERRYCAN para a ligação da bomba de detergente. O produto é 
dispensado automaticamente através do controlo de programação automática.

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 77128
JERRY CAN 25  Kg 77129

Doses for household washing machine / hand wash for 4-5 kg of laundry (1 cap = 80 ml)
WATER HARDNESS NOT VERY DIRTY DIRTY VERY DIRTY
SOFT / MEDIUM < 25°F 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)
Hard >= 25°F 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap) 100 ml (1+ 1/4 cap)
BY HAND 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)

WATER HARDNESS NOT VERY DIRTY DIRTY VERY DIRTY
SOFT / MEDIUM < 25°F 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)
Hard >= 25°F 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap) 100 ml (1+ 1/4 cap)
BY HAND 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)

RECOMMENDED DOSING Wool, silk, coloured, whites, fabrics  
Prewash

Wool, silk, coloured, whites, fabrics 
Prewash (main wash)

RANGE HARDNESS 1 (<1.3 mmol/l) 0.1% - 0.2% 0.3%-0.5%
RANGE HARDNESS 1 (<1.3 -2.5 mmol/l) 0.2% - 0.3% 0.4%-0.6%
RANGE HARDNESS 1(<2.5-3.8 mmol/l) 0.3% - 0.4% 0.5%-0.7%
RANGE HARDNESS 1 (> 3.8 mmol/l) 0.4% 0.6%-0.8%

Automatic dosing

RECOMMENDED DOSING Wool, silk, coloured, whites, fabrics  
Prewash

Wool, silk, coloured, whites, fabrics 
Prewash (main wash)

RANGE HARDNESS 1 (<1.3 mmol/l) 0.1% - 0.2% 0.3%-0.5%
RANGE HARDNESS 1 (<1.3 -2.5 mmol/l) 0.2% - 0.3% 0.4%-0.6%
RANGE HARDNESS 1(<2.5-3.8 mmol/l) 0.3% - 0.4% 0.5%-0.7%
RANGE HARDNESS 1 (> 3.8 mmol/l) 0.4% 0.6%-0.8%

Automatic dosing
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TEX COLORS pH

8,1

Detergente concentrado para roupa de cor com tecnologia anti-
transferência

Com o seu efeito anti-transferência, Tex Colors impede que as cores sejam 
transferidas, enquanto as roupas são lavadas. Pode lavar peças de cor juntas e 
reduzir os acidentes ou alterações de cor que causam que o brilho  desapareça 
com o tempo*. A tecnologia odor-neutralizante proporciona uma sensação de 
frescura com cada lavagem.

* Cuidado! Tex Color não pode garantir a sua eficácia em roupas com cores intensas ou 
novas que podem causar extensos runs de cor. Por favor, lavar os brancos, as roupas 
novas, as roupas coloridas e jeans separadamente, pelo menos, 5 vezes. Siga sempre 
as instruções de lavagem na etiqueta do produto.

Instruções de uso:
Doseamento automático: inserir o JERRYCAN para a ligação da bomba de detergente. O 
produto é dispensado automaticamente através do controlo de programação automática.

PACKAGING ART. CODE
1850 ml BOTTLE + 80 ml dispenser cap (3 pcs) 77135
JERRY CAN  5 Kg 77136
JERRY CAN 25  Kg 77137

FABRICS
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RECOMMENDED DOSING Wool, silk, coloured, whites, fabrics  
Prewash

Wool, silk, coloured, whites, fabrics 
Prewash (main wash)

RANGE HARDNESS 1 (<1.3 mmol/l) 0.1% - 0.2% 0.3%-0.5%
RANGE HARDNESS 1 (<1.3 -2.5 mmol/l) 0.2% - 0.3% 0.4%-0.6%
RANGE HARDNESS 1(<2.5-3.8 mmol/l) 0.3% - 0.4% 0.5%-0.7%
RANGE HARDNESS 1 (> 3.8 mmol/l) 0.4% 0.6%-0.8%

Automatic dosing

WATER HARDNESS NOT VERY DIRTY DIRTY VERY DIRTY
SOFT / MEDIUM < 25°F 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)
Hard >= 25°F 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap) 100 ml (1+ 1/4 cap)
BY HAND 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)

Doses for household washing machine / hand wash for 2.5 kg of laundry (1 cap = 80 ml)



TEX SENSITIVE pH

8,1
Detergente concentrado para roupas delicadas com enzimas e 
tecnologia que impede a transferência de cor e borbotos.

Detergente para lavagem de roupas como: cashmere, lã merino e seda. As 
enzimas penetram profundamente nas fibras, eliminam as pequenas partículas 
de sujidade e reduzem a formação de "borbotos" que fazem as roupas parecer 
ter mais idade. A tecnologia que impede a transferência de cor protegem as 
roupas; redução de acidentes e alterações de cor que afetam o brilho.

Cuidado! Tex Sensitive não pode garantir a sua eficácia em roupas com cores intensas ou 
novas, pois podem causar extensos runs de cor. Por favor, lavar os brancos, as roupas 
novas, as roupas coloridas e jeans separadamente, pelo menos, 5 vezes. Siga sempre as 
instruções de lavagem na etiqueta do produto.

Instruções de uso:
Doseamento automático: inserir o JERRYCAN para a ligação da bomba de detergente. O 
produto é dispensado automaticamente através do controlo de programação automática.

FABRICS

PACKAGING ART. CODE
1850 ml BOTTLE + 80 ml dispenser cap (3 pcs) 77139
JERRY CAN  5 Kg 77140
JERRY CAN 25  Kg 77141
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RECOMMENDED DOSING Wool, silk, coloured, whites, fabrics  
Prewash

Wool, silk, coloured, whites, fabrics 
Prewash (main wash)

RANGE HARDNESS 1 (<1.3 mmol/l) 0.1% - 0.2% 0.3%-0.5%
RANGE HARDNESS 1 (<1.3 -2.5 mmol/l) 0.2% - 0.3% 0.4%-0.6%
RANGE HARDNESS 1(<2.5-3.8 mmol/l) 0.3% - 0.4% 0.5%-0.7%
RANGE HARDNESS 1 (> 3.8 mmol/l) 0.4% 0.6%-0.8%

Automatic dosing

WATER HARDNESS NOT VERY DIRTY DIRTY VERY DIRTY
SOFT / MEDIUM < 25°F 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)
Hard >= 25°F 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap) 100 ml (1+ 1/4 cap)
BY HAND 40 ml (1/2 cap) 60 ml (2/3 cap) 80 ml (1 cap)

Doses for household washing machine / hand wash for 2.5 kg of laundry (1 cap = 80 ml)



OXY COLORS

OXY WHITE

pH

7,63

pH

12,6

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

FABRICS

Detergente Branqueador

Branqueador concentrado à base de cloro. O produto torna a roupa branca extra e 
elimina as áreas amareladas, cor e manchas de humidade, tais como toalhas, 
batas brancas, toalhas de mesa. Também pode ser usado em superfícies e para 
eliminar odores.

Instruções de uso: 
•  Dosagem automática: adicionar ao primeiro ciclo de lavagem e deixar atuar 7-10 minutos.

• Dosagem para uma máquina de lavar doméstica: 40 - 80 ml (1/2 -1 tampa, 1 tampa = 80 ml) a cada 
5-10 kg de roupa antes do detergente em pó / líquido.

• Dosagem manual: 40 - 80 ml (1/2 -1 tampa, 1 tampa = 80 ml) e deixar atuar 20-30 minutos sem 
adicionar detergente líquido. Enxaguar abundantemente.

• Para limpar superfícies: para 80 ml (1 tampa = 80 ml) em 5l de água e usar puro em todas as 
superfícies de casa de banho para limpar o WC e superfícies da cozinha para remover manchas e 
higienizar. Usar diluído em grandes superfícies (como pisos e azulejos). Também eficaz para 
eliminar odores de animais ou odores de esgotos. Pode ser usado com segurança em todas as 
superfícies esmaltadas e porcelana, louças sanitárias, WC, juntas entre linhas em pisos, pisos de 
mármore, janelas de vidro, pratos, vasos e objetos de plástico.

Detergente Oxigenado perfumado, adequado para roupas coloridas 
e delicadas

Líquido de lavagem com peróxido de hidrogénio (oxigénio ativo). A sua fórmula 
especial, remove manchas, higieniza e preserva tecidos, tanto os brancos como 
coloridos. As suas moléculas especiais neutraliza odores, proporcionando uma 
sensação de frescura com cada lavagem. Também pode ser usado em superfícies 
e para eliminar odores de animais, assim como os de drenos.

Instruções de uso: 
• Dosagem automática: adicionar ao primeiro ciclo de lavagem do ciclo de lavagem e deixar atuar 

20-30 minutos. 
• Dosagem para uma máquina de lavar doméstica: 40 ml (1/2 tampa, 1 tampa = 80 ml) a cada 5-10 kg 

de roupa. Recomendamos colocá-lo diretamente na tampa de dosagem ou despejando sobre a 
roupa dentro do tambor.

• Dosagem Manual: 40 ml (1/2 tampa, 1 tampa = 80 ml) e deixar atuar durante 1 hora. Enxaguar 
abundantemente.

• Para limpar superfícies: para 40 ml (1/2 tampa, 1 tampa = 80 ml) em 5 L, pode ser utilizado puro ou 
diluído em todas as superfícies de casa de banho, bem como na cozinha para remover manchas e 
higienizar. Usar diluído em grandes superfícies (como pisos e azulejos). Também eficaz para eliminar 
odores de animais ou odores de esgotos.

Pode ser usado com segurança em todas as superfícies do esmalte e da porcelana, louças sanitárias, WC, 
juntas em pisos, pisos de mármore, janelas de vidro, pratos, vasos e objetos de plástico.

PACKAGING ART. CODE
1850 ml BOTTLE + 80 ml dispenser cap (3 pcs) 77143
JERRY CAN  5 Kg 77144
JERRY CAN 25  Kg 77145

PACKAGING ART. CODE
1850 ml BOTTLE + 80 ml dispenser cap (3 pcs) 77147
JERRY CAN  5 Kg 77148
JERRY CAN 25  Kg 77149
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LOV

SOFT

SOFT

pH

3,38

pH

4,03
LOV +

FABRICS

Amaciador concentrado tecido anti-feltragem com um efeito fresco durante 8 
semanas*

Essencial para proteger a roupa ao longo do tempo e graças às suas microcápsulas perfumadas 
especiais, você vai desfrutar de uma sensação de frescura de longa duração, mesmo após 8 
semanas. Impede feltragem natural quando utilizado numa base regular. A sua ação específica 
pode nutrir completamente os tecidos e suavizar as fibras, para garantir que elas ficam macias.

* Depois de manter as roupas fechadas num armário, durante 8 semanas a fragrância da microcápsula tem 
efeito.

• Dosagem automática: Inserir o Jerrycan para conexão da bomba de amaciador. O produto é doseado 
automaticamente através do controlo de programação automática.

• Dosagem para uso doméstico - lavagem máquina / mão: 20 - 80 ml (1/4 - 1 tampa, 1 tampa = 80 ml) a cada 
5-10 kg de roupa

Amaciador concentrado anti-feltragem para roupas de lã e cashmere com um 
efeito fresco durante 8 semanas*

Essencial para proteger roupas de lã ao longo do tempo e conservá-los. Impede feltragem natural 
quando utilizado numa base regular. A sua ação específica pode nutrir completamente as lãs e 
suavizar as  fibras para garantir que elas ficam macias, evitar roupas de encolhimento e, assim 
como feio 'fluff'. As cápsulas perfumadas especiais proporcionam uma sensação de frescura, 
mesmo depois de 8 semanas e uma suavidade sedosa.

*Depois de manter as roupas fechadas num armário, durante 8 semanas a fragrância da microcápsula tem 
efeito.

• Dosagem automática: Inserir o Jerrycan para conexão da bomba de amaciador. O produto é doseado 
automaticamente através do controlo de programação automática.

• Dosagem para uso doméstico - lavagem máquina/manual: 20 - 80 ml (1/4 - 1 tampa, 1 tampa = 80 ml) a cada 
5-10 kg de roupa.

• Dosagem para tratamento: 40 - 60 ml (1/2 - 3/4 tampa, 1 tampa = 80 ml) a cada 5 kg de roupa. Gentilmente 
torcer a roupa e, em seguida, deixar de molho 15 minutos para garantir que o produto é aplicado 
uniformemente. Não há necessidade de enxaguar. Torça suavemente e espalhe sobre uma superfície plana 
com a forma desejada. No caso de roupa de feltro, deixar de molho 1 hora.

PACKAGING ART. CODE
LOV LIME 

ART. CODE
LOV FRESH

ART. CODE
LOV TROPIC

1650 ml BOTTLE + 80 ml 
dispenser cap (3 pcs) 77154 77162 77158

JERRY CAN  5 Kg 77155 77163 77159
JERRY CAN 25 Kg 77156 77164 77160

PACKAGING ART. CODE
1650 ml BOTTLE + 80 ml dispenser cap (3 pcs) 77166
JERRY CAN  5 Kg 77167
JERRY CAN 25  Kg 77168

WASHING MACHINE DOSES
4-5 Kg 20 ml (1/4 cap) 82 washings
4-5 Kg 40 ml (1/2 cap) EXTRA PROTECTION / EXTRA SOFTNESS 41 washes
6-8 Kg 40 ml (1/2 cap) 40 ml (1/2 cap)
6-8 Kg 80 ml (1 cap) EXTRA PROTECTION / EXTRA SOFTNESS
HAND WASH DOSES

10 kg 20 ml (1/4 cap)

WASHING MACHINE DOSES
4-5 Kg 20 ml (1/4 cap) 82 washings
4-5 Kg 40 ml (1/2 cap) EXTRA PROTECTION / EXTRA SOFTNESS 41 washes
6-8 Kg 40 ml (1/2 cap) 40 ml (1/2 cap)
6-8 Kg 80 ml (1 cap) EXTRA PROTECTION / EXTRA SOFTNESS
HAND WASH DOSES

10 kg 20 ml (1/4 cap)
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Instruções de uso: 

Instruções de uso: 



MOQUETTES REMOUVER

pH

13,7

pH

7,23

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

MOQUETTES +

Removedor de manchas de tecidos e tapetes com enzimas 
Detergente/removedor de manchas de tapetes profundamente limpos. Ele contém 
substâncias de baixo da espuma que rapidamente dissolvem a sujidade e agem contra 
os ácaros e odores desagradáveis. As suas moléculas especiais eliminam e quebram a 
sujidade orgânica para lhe dar a sensação de um ambiente limpo.

Instruções de uso:

• Método de Extracção: 1 - 1,5 l em 8 litros de água, dependendo da sujidade. Despeje a solução no 
reservatório e pulverize sobre as manchas. Aplicar o produto seguindo um padrão de sobreposição 
de faixas paralelas. Endireitar áreas reviradas que ainda estão húmidas e não caminhar sobre o 
tapete até que esteja completamente seco. Para a limpeza diária, passar o tapete quando está 
seco ou limpar com a vassoura.

• Método de pad tecido/manualmente: 120 - 140 ml (4-8 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 1 litro de água. 
Verter a solução para o pulverizador. Pulverizar o produto num pad de tecido e colocá-lo sob o 
equipamento. Pulverizar uma quantidade moderada de produto em cerca de 1 m² de superfície e 
limpar, com movimentos circulares. Ligar ou substituir o pad sujo. 

Pode ser usado em todos os pisos e tapetes com fibras têxteis resistentes à humidade e 
com cores estáveis, em caso de espuma excessiva, retire com um aspirador de líquidos.

Detergente concentrado para limpeza de tapetes e carpetes, com 
enzimas.

Detergente concentrado para limpar profundamente tapetes e carpetes. É um 
produto de baixa espuma que dissolve rapidamente a sujidade e age contra os 
ácaros e odores desagradáveis. As suas moléculas especiais eliminam e 
quebram a sujidade orgânica para lhe dar a sensação de um ambiente limpo.

Instruções de uso: 

• Método de Extracção: 0,5 - 0,6 litros em 8 litros de água, dependendo da sujidade. Despeje 
a solução no reservatório e pulverize sobre as manchas. Aplicar o produto seguindo um 
padrão de sobreposição de faixas paralelas. Endireitar áreas reviradas que ainda estão 
húmidas e não caminhar sobre o tapete até que esteja completamente seco. Para a 
limpeza diária, passar o tapete quando está seco ou limpar com a vassoura.

• Método de pad tecido: 60 - 120 ml em 1 litro de água, dependendo da quantidade de 
sujidade. Verter a solução para o pulverizador. Pulverizar o produto num pad de tecido e 
colocá-lo sob o equipamento. Pulverizar uma quantidade moderada de produto em cerca 
de 1 m² de superfície e limpar, com movimentos circulares. Ligar ou substituir o pad sujo.

Pode ser usado em todos os pisos e tapetes com fibras têxteis resistentes à humidade e com 
cores estáveis.

CARPETS – RUGS –  
LEATHER

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 77170
JERRY CAN 25  Kg 77171

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77173
JERRY CAN  5 l. 77174
JERRY CAN 25  l. 77175
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PELLE pH

6,78

Detergente para limpeza de couro/pele.
Limpa, polish e revive todas as superfícies de couro. Particularmente adequado para 
sofás, cadeiras e tecidos de couro.

Instruções de uso: 
Limpeza regular das superfícies: 240 ml (8 tampas, 1 tampa = 30 ml) em 1 litro de água.

CARPETS – RUGS –  
LEATHER

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77177
JERRY CAN  5 Kg 77179
JERRY CAN 25  Kg 77180
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SOAP SANY

SOAP pH

6,75

pH

6,2

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Detergente líquido mãos cor pérola

Detergente líquido para mãos com emolientes.

Instruções de uso:
Usar as mãos secas para receber a quantidade desejada de sabão e esfregar até a 
sujidade ficar completamente emulsionada. Lavar com água corrente.

Benefícios:

• Sensação de pele macia.
Adequado para todos os tipos de pele.
Uso frequente.

• 
•

Detergente líquido mãos sanitizante
Detergente líquido para as mãos sanitizante sem agentes colorados ou 
perfumes.
Instruções de uso:
Aplicar nas mãos secas, esfregar e enxaguar abundantemente.

Benefícios:

• Adequado para a indústria de alimentos e ambientes que se submetam a 
procedimentos de inspecção HACCP.
Contém ingredientes activos antibacterianos.
Sem corantes ou perfumes.

• 
• 

HAND CARE
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PACKAGING BOX ART. CODE
Rectangular 1 L bottle for hand-operated pump 12 pcs 77229
800 ml RECHARGE for foam dispenser 6 pcs 77293
JERRY CAN 5 l 72306

PACKAGING BOX ART. CODE
Rectangular 1 L bottle for hand-operated pump 12 pcs 77182
JERRY CAN 5 l 77183



SOAP PASTE

SOAP GLAX GEL

pH

9,7

pH

6

PACKAGING BOX ART. CODE
3 L JERRY CAN with dispenser 
pump 4 pcs 4 pcs 77294

Massa de mãos para sujidade intensa 
Massa de mãos densa com emolientes para remover o óleo, graxa, 
lubrificantes, hidrocarbonetos, betumes, pressa, grafite e sujidade teimosa. 
Ação de limpeza completa e suave. As suas substâncias quebram a gordura e 
sujidade persistente na pele. Os seus componentes amaciadores proteger a 
pele.

Instruções de uso:
Aplicar o produto nas mãos secas, esfregar até remover completamente a sujidade e 
enxaguar abundantemente.

Benefícios:

• Acção de limpeza forte.
Adequado para uso frequente.
Elimina os maus odores, deixando um perfume suave nas mãos.

•
•

Gel de emulsão para limpeza das mãos alto poder 
desengordurante.

Gel para as mãos com microesferas e sericina para eliminar óleos, graxas, 
cola, silicone, resinas, lubrificantes, hidrocarbonetos, betumes, pressa, grafite e 
sujidade teimosa. Limpeza minuciosa e ainda suave graças à acção combinada 
de microesferas e solventes. Deixa as mãos macias e protegidas, graças a 
sericina.

Instruções de uso:
Aplicar uma pequena quantidade de produto nas mãos secas, esfregar até remover 
completamente a sujidade e enxaguar abundantemente.

Benefícios:
• Alto performance.

Deixa as mãos macias e protegidas, graças a sericina.•

HAND CARE

PACKAGING BOX ART. CODE
4 L BUCKET 4 pcs 77326
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IDRA

pH

5,5

pH

7

H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

IDRA SANY

Loção hidratante emoliente

Loção hidratante e emolientes, com a sua fórmula especial que é fácil de aplicar e é 
rapidamente absorvida pela pele. IDRA proporciona um tratamento ideal, com uma ação 
de alisamento evita irritações nas condições de trabalho. Certifique-se que as mãos estão 
limpas e secas antes de usar a loção.

Instruções de uso:
Aplicar 0,3 - 0,8 ml de produto nas mãos. Incluir sob as unhas, bem como as áreas entre os 
dedos. Aplicar a loção em áreas particularmente sujeitas a exposição. Para garantir a proteção 
suficiente, aplicar loção antes de realizar o trabalho e depois de cada pausa. Esperar até que seja 
absorvido antes de iniciar o trabalho.

Benefícios:

• Ligeiramente perfumado, adequado tanto para homens ou mulheres.
Ajuda a prevenir o ressecamento e rachaduras.• 

Gel Desinfetante pronto a usar 

Gel hidratante e desinfetante, eficaz e fácil de usar. A sua fórmula especial 
não contém perfumes ou corantes. Fornece uma acção protectora e 
suavizante graças aos seus componentes hidratantes.

Instruções de uso: 
Colocar 2-3 ml puro nas mãos secas e esfregar de acordo com o método padrão (EN 1500) para 
cobrir toda a superfície. As mãos devem ser completamente cobertas com IDRA SANY no tempo 
de latência total (30 segundos). O produto deve ser aplicado com um dispensador de parede que 
pode ser ativado com os cotovelos.

Benefícios:
• Não faz a pele seca.

Compatível com HACCP.• 

HAND CARE
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PACKAGING BOX ART. CODE
800 ml RECHARGE for dispenser 6 pcs 77295

PACKAGING BOX ART. CODE
800 ml RECHARGE for dispenser 6 pcs 77297
SPRAY 100 ml 24 pcs 77296



IDRA SAFE OIL pH

5,5

IDRA SAFE WATER pH

6

Creme contra substâncias oleosas

A combinação da emulsão e substâncias protectoras preserva a pele contra: 
graxa, óleo, lubrificantes, hidrocarbonetos, betumes, pintura, esmalte, selantes, 
ferrugem, grafite, colagem, resinas, fibra de vidro, fertilizantes, solventes 
lipossolúveis.

Instruções de uso:
Aplicar o produto nas mãos e espalhar bem. Incluir sob as unhas, bem como as áreas 
entre os dedos. Aplicar a loção em áreas particularmente sujeitas a exposição. Para 
garantir a proteção suficiente, aplicar a loção antes de realizar o trabalho e depois de cada 
pausa. Espere até que seja absorvido antes de iniciar o trabalho.

Benefícios:

• Evita que a sujidade penetre na pele.
Torna mais fácil a lavagem das mãos.
Não deixa as mãos gordurosas.

•
•

HAND CARE
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PACKAGING BOX ART. CODE
800 ml RECHARGE for dispenser 6 pcs 77298

Creme contra substâncias aquosas

A combinação de agentes emulsionantes e substâncias de protecção contra a 
pele preserva: ácidos fracos, bases, soluções aquosas, óleo de corte, agentes 
de coloração à base de água, sais, detergentes, produtos de cimento, cal, 
tintas à base de água.

Instruções de uso:
Aplicar o produto nas mãos e espalhar bem. Incluir sob as unhas, bem como as áreas 
entre os dedos. Aplicar a loção em áreas particularmente sujeitas a exposição. Para 
garantir a proteção suficiente, aplicar a loção antes de realizar o trabalho e depois de cada 
pausa. Espere até que seja absorvido antes de iniciar o trabalho.

Benefícios:

• Evita danos na pele causados por roupas de trabalho oclusiva e contacto com a água.
Promove a regeneração da pele.
Não deixa as mãos gordurosas.

•
•

PACKAGING BOX ART. CODE
800 ml RECHARGE for dispenser 6 pcs 77305



DISPENSER

HAND CARE

48

PACKAGING BOX ART. CODE
Black dispenser for Idra 6 pcs 77299
White dispenser for Soap Foam 6 pcs 77300
Grey dispenser for Soap Foam 6 pcs 77301
White dispenser for Idra Sany 6 pcs 77304

Dispensadores de parede de sabão espumoso, géis 
desinfectantes e loções.

Cada dispensador é especificamente concebido para qualquer tipo de 
sabonete, gel ou loção. Se as três cores são colocadas ao lado uns dos outros, 
pode-se identificar o sabão, creme e gel de dispensador. O botão designado 
permite um fornecimento muito fácil - padrão do produto a fim de evitar 
desperdiçar. Este é um item fácil de usar que pode ser instalado em casas de 
banho para escritórios, instalações de catering, qualquer tipo de empresa e 
para uso em casa.
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Ácido de descalcificação formação de espuma para remover os resíduos 
inorgânicos e orgânicos, proporciona uma acção higienizante

Detergente ácido formação de espuma com agentes que inibem a corrosão para eliminar 
os depósitos de calcário, minerais, óxidos, pedra leite, resíduos de cerveja. Surfactantes 
removem todas as partes gordurosas que abrangem o depósito inorgânico. Também 
apropriado para a indústria agro-alimentar.

Instruções de uso: 
• Limpeza regular: usar soluções de 1 a 5% do produto com água, de acordo com a quantidade e 

a dureza dos depósitos a serem removidos. O tempo de aplicação recomendado é de 10 a 15 
minutos. Obtida espuma abundante e compacta ao usar o produto no equipamento de formação 
de espuma específico. Enxaguar abundantemente com água.

• Limpeza intensa: em caso de depósitos difíceis, diluir o produto em 50% (500 ml por litro) e 
enxaguar abundantemente.

Se necessário, neutralizar com uma solução muito diluída de produtos alcalinos.

Detergente espuma alcalina com cloro activo e com ação de 
higienização

Formação de espuma de detergente com cloro ativo para garantir uma limpeza 
e higienização de equipamentos, sistemas, superfícies, pisos, paredes e 
camiões. A espuma assegura um contacto prolongado com a sujidade também 
em superfícies verticais. Pode ser usado na indústria de cerveja, bem como a 
garrafa de bebida para máquinas de enchimento, xarope, cisternas, tanques e 
equipamentos de processamento de levedura. Adequado para uso em bares, 
restaurantes e cozinhas. Também é usado em áreas de processamento de leite 
na leiteria a indústria e para limpar canais de drenagem.

Instruções de uso:
Pode ser aplicado manualmente, com um pulverizador ou por imersão. Usar soluções de 1,6% 
(cerca de 600 mg / l de cloro activo) a 4,2% (cerca de 1600 mg / l de cloro activo) de produto, de 
acordo com a quantidade e dureza dos depósitos a serem removidos. O tempo de contacto 
recomendado é de 5 min para 4,2% soluções para 30 minutos para 1,6% soluções com água a 
20°C. É obtida espuma ao usar o produto em equipamentos de formação de espuma específica. 
Siga as instruções de operação do equipamento utilizado para ajustar a quantidade de produto e 
de espuma. Em seguida, enxaguar.

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 76907
JERRY CAN 25  Kg. 76908

INDUSTRIAL CLEANING AND 
SANITISATION

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 76910
JERRY CAN 25  Kg. 76911
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Detergente alcalino de baixa formação de espuma com ação de 
higienização

Detergente alcalino de baixa formação de espuma que pode remover a 
sujidade orgânica e inorgânica, também a temperaturas baixas (20-25 ° C). O 
produto garante uma acção higienizante em superfícies, pisos, paredes, 
instalações e equipamentos.

Instruções de uso:
As concentrações variam normalmente de 1% a 4%. Após a aplicação, mesmo com os 
sistemas tradicionais, deixar atuar durante alguns minutos (o tempo de aplicação 
recomendado é de 10 a 15 minutos) e, em seguida lavar com um método de alta pressão a 
quente ou a frio. Na diluição declarada o produto não causa corrosão em metais ferrosos/
galvanizado e liga leve.

Detergente alcalino de espuma com ação de higienização 

Detergente alcalino de espuma que remove a sujidade orgânica e inorgânica.
A espuma permite o contacto prolongado, garantindo um detergente ação 
desinfetante em superfícies, pisos, paredes, sistemas, equipamentos e 
camiões.

Instruções de uso: 

As concentrações variam normalmente de 1% a 4%. Após a aplicação, mesmo com os 
sistemas tradicionais, deixar atuar durante alguns minutos (o tempo de aplicação 
recomendado é de 10 a 15 minutos) e, em seguida lavar com um método de alta pressão 
a quente ou a frio. Na diluição declarada o produto não causa corrosão em metais 
ferrosos/galvanizado e liga leve.

INDUSTRIAL CLEANING AND 
SANITISATION

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 76913
JERRY CAN 25  Kg. 76914

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 76916
JERRY CAN 25  Kg. 76917
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Detergente altamente alcalino de baixa formação de espuma com acção 
higienizante para sistemas CIP e não CIP.
Detergente altamente alcalino de baixa formação de espuma com acção higienizante, 
formulado especificamente para sistemas de recirculação CIP ou lavadoras de alta 
pressão para remover a sujidade teimosa e resíduos orgânicos, como óleo e graxa.

Instruções de uso:  
• Proceder da seguinte forma para sistemas de lavagem com recirculação e dosagem 

automática:

1. Lavar o sistema com água. 
2. Vai adiante com recirculação de lavagem com uma solução a 0,5% -3% de Blanc X4 

(10 ml de produto por litro) em água quente (30-40°C).

3. Escorrer e lavar bem com água potável. 
4. Aplicar Blanc X1 numa base semanal, para remover os depósitos e resíduos 

inorgânicos.

• Para lavar os tanques, superfícies de azulejos, pavimentos, etc. com esponjas ou 
esfregões: diluir o produto de 1% a 4% (10-40 ml por litro).

AVISO: Produto altamente alcalino, de modo a evitar a aplicação em superfícies de 
alumínio e ligas de alumínio.

Detergente desinfectante com ácido peracético e peróxido de 
hidrogénio, ação de largo espectro

Detergente altamente alcalino desinfetante, baixa formação de espuma, com 
uma solução de ácido peracético (15%), fácil de enxaguar. O produto possui 
uma ação de largo espectro sobre os micro-organismos, incluindo bactérias, 
fungos e leveduras. Pode ser usado como um desinfectante terminal de frio 
para uso industrial para equipamentos, cilindros, tubos, máquinas e também 
objetos e superfícies com propriedades desodorantes e branqueamento 
específicos. Particularmente adequado para sistemas CIP com sistemas de 
distribuição de injeção automática.

Instruções de uso:  
• Proceder da seguinte forma para sistemas de lavagem com recirculação e dosagem 

automática:

1. Lavar o sistema com água.  
2. Lavar com o método de recirculação com uma solução mínima de 0,8% de Blanc X6 

em água fria (20-25°C) durante pelo menos 5 minutos em termos de tempo de 
aplicação.

3.  Escorrer e lavar bem com água potável. 
• Para lavar os tanques, superfícies de azulejos, pavimentos, etc. com esponjas ou 

esfregões: diluir o produto de  1% a 4% (10-40 ml por litro).

CUIDADO: não é adequado para uso em materiais contendo cobre e em metais leves, como 
alumínio. Lavar sempre as superfícies após aplicação (dentro de 1 hora).

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 76919
JERRY CAN 25  Kg 76921

INDUSTRIAL CLEANING AND 
SANITISATION

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 76923
JERRY CAN 25  Kg. 76924
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Detergente alcalino de baixa formação de espuma com ação 
de higienização e cloro ativo. Adequado para sistemas CIP e 
não-CIP.

Detergente alcalino de baixa formação de espuma que remove a sujidade 
orgânica e inorgânica.

Instruções de uso: 
Pode ser aplicado manualmente, com um pulverizador, por imersão e de recirculação. 
Utilizar soluções de 1,6% (cerca de 600 mg / l de cloro activo) a 4,2% (cerca de 1600 mg / l 
de cloro activo) de produto, de acordo com a quantidade e a dureza dos depósitos a ser 
removido. O tempo de aplicação recomendado é de 5 min de soluções de 4,2% a 30 
minutos para 1,6%, com soluções de água a 20 °C. É obtida espuma ao usar o produto em 
equipamento de formação de espuma específica. Siga as instruções de operação do 
equipamento utilizado para ajustar a quantidade de produto e espuma. Em seguida, 
enxaguar.

INDUSTRIAL CLEANING AND 
SANITISATION

PACKAGING ART. CODE
JERRY CAN  5 Kg 76926
JERRY CAN 25  Kg. 76927
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X-TEX

X-WOOD pH

7,24

pH

7,27

Detergente nanotecnológico para proteção da madeira e teca 
Impregnação cartilha com propriedades de longa duração petróleo e repelentes de água. 
Folhas da cor intacta e assegura a sua respirabilidade. Não deixa qualquer película 
escorregadia nas superfícies. Fácil de aplicar e seca rapidamente. Protege contra mofo e 
humidade.

Instruções de uso: 

1. Lavar a superfície com o detergente.
2. Branquear a superfície com um produto ácido e deixar a superfície seca.

3. Aplicar uniformemente X-Wood puro, garantir que não faça bolhas de ar.
4. Esperar que ele seque completamente.

Repelente de óleo e água para couro e têxteis

Repelente de óleo e água para couro e têxtil (assentos de carro, guarda-sóis, 
tendas de campismo), carpetes, sapatos. O produto está pronto para uso, seca 
rapidamente e penetra profundamente nas fibras, resistindo aos raios UV e 
manter o seu efeito ao longo do tempo. Ele preserva cor, respirabilidade e 
características naturais da superfície.

Instruções de uso: 
Aplicar sobre a superfície completamente limpa e seca. Pulverizar uniformemente o produto sobre a 
superfície e deixar secar completamente. A dose recomendada é de 10-15 ml / m². A dose pode 
variar de acordo com o poder de absorção da superfície.

Lavagem
Os seus efeitos suportam a lavagem, cerca de 5 ciclos. Não utilize produtos excessivamente 
alcalinos e com temperaturas superiores a 40 ° C.

SPECIAL TREATMENTS

PACKAGING ART. CODE
1 l BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77194
JERRY CAN  5 l 77195

PACKAGING ART. CODE
1 l BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77191
JERRY CAN  5 kg 77192
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X-PROTECTOR

SANY +

pH

5,83

pH
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H.
A.
C.
C.
P.

H. A.     C. P.

Polish e fornece uma protecção duradoura aos vidros, janelas, 
cerâmica, plástico e painéis solares

O selante é um produto feito de matérias-primas de última geração e tem um 
efeito duradouro sobre a superfície tratada. Os seus ingredientes ativos 
penetram microporos da superfície e fornecem proteção que vai ajudar a 
lâmina de água, impedindo assim que a sujidade se acumule e fazendo com 
que as superfícies sejam mais fáceis de limpar. Fornece uma acção de auto-
limpeza em superfícies inclinadas.

Instruções de uso: 

• Limpeza: para muita sujidade (gordura intensa, excrementos de pássaros, etc.), em primeiro lugar 
proporcionar uma limpeza áspera com um detergente neutro normal e lavagem. Em seguida, limpar com 
um produto à base de álcool e não tocar com as mãos desprotegidas.

• Selagem: aplicar o produto sobre toda a superfície limpa e seca; aplicar com uma esponja molhada ou um 
pano. Também é possível pulverizar o produto abundantemente a partir de uma distância de 5-10 cm. A 
dosagem recomendada é de 10-25 ml por m² e trabalhar em áreas que medem cerca de 1 m².

• Polimento: aguardar 3 minutos e imediatamente polir com um pano de microfibra limpo. A solução evapora-
se imediatamente, por conseguinte, se necessário, uma segunda camada de revestimento pode ser 
aplicada. Não molhar a superfície tratada durante pelo menos 30 minutos.

• Não utilizar com temperaturas inferiores a 5°C; a temperatura ideal entre 15-25°C.
• Não exponha a superfície à luz solar direta ao aplicar o produto.
• A limpeza preliminar minuciosa é um requisito essencial para a ligação química e duração do selante.
• Depois de aberto, o frasco deve ser utilizado no prazo de 4 meses.

SPECIAL TREATMENTS

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77199
JERRY CAN  5 Kg 77200

Detergente líquido higienizante lpara uso em larga escala, com 
efeito duradouro sobre superfícies, têxteis, ferramentas, 
máquinas de lavar e lava-louça

Este é um desinfectante concentrado desenvolvido para proporcionar uma 
acção de desinfecção de largo espectro. Evita o risco de contaminações 
patogênicas e maus odores que se formam. Produz uma sensação de limpeza 
de longa duração e proteção sobre os têxteis, superfícies duras e ferramentas, 
como é resistente à lavagem.

Instruções de uso: 

• Para limpar superfícies duras: Diluir a solução de 0,3% a 0,6%. (3 ml - 6 ml por litro de água, por exemplo 30 
ml em 5 L, uma tampa = 30 ml).

• Para preparar panos: na limpeza para desinfectar, assegurar que as superfícies estão totalmente molhadas 
(por exemplo: 10 ml / m2) com uma solução entre 0,3% e 0,6% (3 ml - 6 ml por litro de água, por exemplo 
30 ml em 5 l, 1 tampa = 30 ml). Retirar os panos e limpar das caixas e usar para limpar os pisos ou 
superfícies. Lavar novamente os panos e mopas que usar.

• Para uso na máquina de lavar / máquina de lavar louça (automática): As doses são definidas diretamente 
durante a preparação na máquina de lavar roupa ou louça. Recomendamos a solução de 0,3% - 0,6%.

• Para uso na máquina de lavar roupa (manual): Adicionar 30 ml (1 tampa) na bandeja do detergente ou 
condicionador da máquina de lavar para 4-5 kg de roupa (0,05% de solução).

• Para uso na máquina de lavar louça (manual): Adicionar 0,36 ml - 1,8 ml por litro de água na bandeja do 
detergente da máquina de lavar louça (como uma indicação, a partir de um quarto a uma tampa contendo 
30 ml para os ciclos de lavagem de 6 a 12 L)

• Para limpar ferramentas / tubos: Usar uma solução entre 0,3% e 0,6% (3 - 6 ml por litro de água, por 
exemplo, 30 ml em 5 l, 1 tampa = 30 ml).

O produto pode ser removido usando agentes tensioactivos concentrados e depois em 
água quente.

PACKAGING ART. CODE
1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 76861
JERRY CAN  5 l 77197
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Cuidado: 

Para preparar panos: na limpeza para desinfectar, assegurar que as superfícies estão totalmente molhadas 
(por exemplo: 10 ml / m2) com uma solução entre 0,3% e 0,6% (3 ml - 6 ml por litro de água, por exemplo 30 
ml em 5 l, 1 tampa = 30 ml). Retirar os panos e limpar das caixas e usar para limpar os pisos ou superfícies. 
Lavar novamente os panos e mopas que usar.



MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE MICROCAPSULE

MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE
4

4
Desodorizante líquido concentrado feito a partir de óleos 
essenciais. Adequado para utilização como ambientador para 
quartos e tecidos, ou como um aditivo para detergentes para 
soalhos perfumados ou condicionadores de tecidos.

Fornecem ao ambiente um aroma fresco inesperado e uma fragrância de longa 
duração. As pérolas inovadoras de frescura contidas são microcápsulas que se 
abrem devido ao efeito de atrito, libertando gradualmente um perfume intenso e 
envolvente de longa duração na sua roupa ou no ambiente.

Instruções de uso: 
• Ambientadores para salas: usar a 0,5% em água com um pulverizador. Agitar antes da utilização.
• Aditivo perfumado para superfícies e pisos: adicionar 0,5% a 3% de perfume para a solução de limpeza 

(1-4 tampas num balde de 4 l, 1 tampa = 30 ml). Agitar antes da utilização.
• Aditivo perfumado para amaciadores: adicionar 1 a 4 tampas para o dispensador de amaciador de roupas 

da máquina de lavar (1 tampa = 30 ml).
• Aditivo perfumado para amaciadores, com dosagem automática: adicionar 0,5% a 3% do perfume para o 

dispensador de amaciador de roupas da máquina de lavar roupa.

PACKAGING ART. CODE 
EXOTIC

ART. CODE
MINERAL

1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77244 77245

JERRY CAN  5 Kg 77202 77203

AIR FRESHENERS

Desodorizante líquido concentrado feito a partir de óleos 
essenciais. Adequado para utilização como ambientador para 
quartos e tecidos, ou como um aditivo para detergentes para 
soalhos perfumados ou condicionadores de tecidos.
Fornecem ao ambiente um aroma fresco inesperado e uma fragrância de longa 
duração.

Instruções de uso: 
• Ambientadores para salas: usar a 0,5% em água com um pulverizador. Agitar antes da utilização.
• Aditivo perfumado para superfícies e pisos: adicionar 0,5% a 3% de perfume para a solução de limpeza 

(1-4 tampas num balde de 4 l, 1 tampa = 30 ml). Agitar antes da utilização.
• Aditivo perfumado para amaciadores: adicionar 1 a 4 tampas para o dispensador de amaciador de roupas 

da máquina de lavar (1 tampa = 30 ml).
• Aditivo perfumado para amaciadores, com dosagem automática: adicionar 0,5% a 3% do perfume para o 

dispensador de amaciador de roupas da máquina de lavar roupa.

PACKAGING ART. CODE 
FLOWER

ART. CODE
LAVENDER

1 L BOTTLE + 30 ml dispenser cap (6 pcs) 77246 77247

JERRY CAN  5 Kg 77204 77205
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MARTA LA FARFALLA

Air and car freshener, ensures a long-lasting action. Its special patented 
design allows to increase the diffusion and duration of the perfume with 
the same amount of air supplied. Does not leave grease marks or damage 
car parts.

AIR FRESHENERS

PACKAGING BOX  ART. CODE
MARTA BLACK ORCHID 24 pcs 75224
MARTA BLUE ICE  24 pcs 75229
MARTA STRAWBERRY 24 pcs 75230
MARTA GREEN TEA  24 pcs 75225
MARTA SICILY 24 pcs 75227
MARTA SILVER WATER  24 pcs 75228
MARTA VANILLA & GINGER 24 pcs 75226
MARTA WOOD 24 pcs 75637
MARTA BLACK FOREST 24 pcs 75632
MARTA PINK ROSES 24 pcs 76392

PACKAGING BOX ART. CODE
MARTA PINK ROSES
SPRAY 150 ml 12 pcs 76391

PACKAGING BOX ART. CODE
MARTA LA FARFALLA DISPLAY STAND - empty 24 pcs 75190
MARTA LA FARFALLA DISPLAY STAND - empty 7 pcs 75223

PACKAGING BOX ART. CODE
TIRELLA MARTA 
18 fragrances 2 pcs 76464

www.martalafarfalla.com
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MARTA LA FARFALLA CARD

MARTA LA FARFALLA HOME

AIR FRESHENERS

Card-shaped air and car fresheners made with a special material that 
releases the fragrance gradually. Used to provide a fresh scent in small 
and medium-sized spaces, for instance: drawers, wardrobes, storerooms, 
camper vans, cars, etc.

PACKAGING BOX  ART. CODE
MARTA LA FARFALLA CARD BLACK FOREST 20 pcs 76763
MARTA LA FARFALLA CARD BLACK ORCHID 20 pcs 76761
MARTA LA FARFALLA CARD VANILLA & GINGER 20 pcs 76762

Marta La Farfalla Home é um ambientador.
Adequado para perfumar salas, escritórios, cozinha, wc etc ...
O lançamento da fragrância é gradual e permite-lhe apreciar todas as nuances
sem ser invasivo.
Formato: 100ml.

PACKAGING BOX  ART. CODE
MARTA LA FARFALLA HOME VANILLA & GINGER 6 pcs 76805
MARTA LA FARFALLA HOME LAVENDER 6 pcs 76806
MARTA LA FARFALLA HOME AMBER 6 pcs 76807
MARTA LA FARFALLA HOME BLACK ORCHID 6 pcs 76804
MARTA LA FARFALLA HOME BLUE ICE 6 pcs 76808
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BEAN

Bean é um produto patenteado pela Fra-Ber e o seu design está protegido por 
direitos de autor; a marca impressa na parte frontal refere-se à empresa 
fabricante: Fra-Ber s.r.l. e permite distinguir Bean de qualquer falsificação ou 
cópia.
A parte traseira de Bean, projetada pela equipa de engenheiros da Fra-Ber, foi 
realizada com o intuito de aumentar a superfície de contacto com o ar e, 
consequentemente, a difusão do perfume no veículo/ambiente; além disso, 
possibilita aumentar ou diminuir a propagação do ar dos difusores do veículo e 
permite uma emissão gradual, de acordo com as próprias preferências.

AIR FRESHENERS

www.thebean.it

PACKAGING BOX  ART. CODE
BEAN DISPLAY STAND - empty 30 pcs 76098

PACKAGING BOX  ART. CODE
BEAN CLASSIC SPRAY 150 ml 12 pcs 76389

PACKAGING BOX  ART. CODE
BEAN SPORTY 12 pcs 76100
BEAN CASUAL 12 pcs 76101
BEAN GLAMOUR 12 pcs 76102
BEAN CLASSIC 12 pcs 76103
BEAN BALANCE 12 pcs 76104

PACKAGING DISPLAY BOX ART. CODE
BEAN SPORTY recharges 12 pcs 76280
BEAN CASUAL recharges 12 pcs 76282
BEAN GLAMOUR recharges 12 pcs 76284
BEAN CLASSIC recharges 12 pcs 76283
BEAN BALANCE recharges 12 pcs 76281

PACKAGING BOX  ART. CODE
BEAN SPORTY blister 12 pcs 76384
BEAN CASUAL blister 12 pcs 76385
BEAN GLAMOUR blister 12 pcs 76386
BEAN CLASSIC blister 12 pcs 76387
BEAN BALANCE blister 12 pcs 76388

PACKAGING BOX ART. CODE
TIRELLA BEAN
18 fragrances 2 pcs 76624
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BLISTER DONNA V2A

PALLBOX DONNA V3A

Display for the blister packs and 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses spray.

• 6 pcs for Marta la Farfalla hooks
• 4 hooks per shelf
• 4 shelves
• TOTAL EXPO 96 PCS OF MIXED FRAGRANCES

• 7 front pcs Marta la Farfalla spray
• 5 pcs depth-wise 
• TOTAL EXPO 35 PCS

Self-assembling display for 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses spray.

• 9 pcs Marta la Farfalla spray per cell
• 6 cells
• TOTAL EXPO 54 PCS

AIR FRESHENERS

ITEM CODE ITA ITEM CODE ENG
76500 76506

ITEM CODE ITA ITEM CODE ENG
76496 76507
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BLISTER UOMO V2B

PALLBOX UOMO V3B

Display for the blister packs and 150 ml Bean Classic Man spray.

• 6 pcs for Bean hooks
• 4 hooks per shelf
• 4 shelves
• TOTAL EXPO 96 PCS OF MIXED FRAGRANCES

• 7 front pcs Bean spray
• 5 pcs depth-wise 
• TOTAL EXPO 35 PCS

Self-assembling display for 150 ml Bean Classic Man spray.

• 9 pcs Bean spray per cell
• 6 cells
• TOTAL EXPO 54 PCS

AIR FRESHENERS

ITEM CODE ITA ITEM CODE ENG
76499 76508

ITEM CODE ITA ITEM CODE ENG
76497 76509
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BLISTER MISTO V2C

PALLBOX MISTO V3C

AIR FRESHENERS

Display for the Marta la Farfalla and Bean blister packs and 150 ml Marta la 
Farfalla Pink Roses and Bean Classic Man spray.

• 10 pcs for Marta la Farfalla hooks
• 2 hooks per shelf
• 4 shelves
• TOTAL EXPO 80 PCS OF MIXED FRAGRANCES

• 3 front pcs Marta la Farfalla spray
• 5 pcs depth-wise 
• TOTAL EXPO 15 PCS

Self-assembling display for 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses and Bean 
Classic Man spray.

• 9 pcs Bean spray per cell
• 3 cells
• TOTAL EXPO 27 PCS

• 6 pcs for Bean hooks
• 2 hooks per shelf
• 4 shelves
• TOTAL EXPO 48 PCS OF MIXED FRAGRANCES

• 4 front pcs Bean spray
• 5 pcs depth-wise 
• TOTAL EXPO 20 PCS

• 9 pcs Marta la Farfalla spray per cell
• 3 cells
• TOTAL EXPO 27 PCS

ITEM CODE ITA ITEM CODE ENG
76498 76510

ITEM CODE ITA ITEM CODE ENG
76495 76511
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ADDITIONAL MATERIALS
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CODE PRODUCT

70832 Sprayer with white top
70792 Graduated Fra-Ber bottle
77383 ACT additional label
77385 ACT WC additional label
77384 ACT + additional label 
77377 ALL ALIMENT additional label
77378 ALL SANY additional label
77366 ALL UNIVERSAL additional label
77367 ALL + additional label 
77374 DEEP RAPID additional label
77373 DEEP SOLV additional label
77368 FLOOR GYM additional label
77369 FORTE additional label
77380 FORTE INOX additional label
77381 FORTE INOX + additional label 
77379 FORTE SANY additional label
77389 MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE additional label
77390 MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE MICROCAPSULES additional label
77387 MOQUETTES REMOUVER additional label
77386 MOQUETTES + additional label 
77372 NO MOLD additional label
77388 PELLE additional label
77370 REFLEX additional label
77375 SUNDET PANEL additional label
77376 SUNDET PROLUX additional label
77371 TENSIO FREE additional label
77382 TENSIO FREE SANY additional label

FRA-BER PROVIDES THE FOLLOWING MATERIAL TO MAKE IT EASIER TO USE THE PRODUCTS 
IN THE CATALOGUE.



POLISH
LINE

DISCOVER THE OTHER FRA-BER PRODUCTS

A FULL RANGE OF PRO-
DUCTS FOR THE CARE OF 
BOATS. PRODUCTS THAT 
ARE EASY TO USE, SUI-
TABLE FOR ANY SIZE AND 
TYPE OF BOAT. BOTH FOR 
PROFESSIONAL USE AND 
FOR THE END USER.

> HULL CLEANERS

> BILGE CLEANERS 

> TEAK AND WOOD 
CLEANERS

> UNIVERSAL ANTISTATIC 
DETERGENT FOR INTERIORS 

> DESCALING PRODUCT 
FOR RUBBER FABRICS

> MULTIPURPOSE 
DETERGENT: DETERGENT, 
STAIN REMOVER AND 
BRIGHTENER. 

> WAX, POLISH AND 
PROTECTIVE PRODUCT FOR 
PLASTIC, ALUMINIUM AND 
FURNISHINGS

> EXTERNAL SURFACE 
CLEANING

> SANITISING

BOAT  
LINE 

FRA-BER IS A LONG-STAN-
DING EXPERT IN MAKING 
CAR DETERGENTS. THIS 
PASSIONATE APPROACH 
HAS ALLOWED US TO 
DEVELOP A RANGE OF 
PRODUCTS THAT MEET ANY 
KIND OF NEED.

> GLASS CLEANERS

> RIM CLEANERS

> ICE REMOVERS

> WINDSCREEN LIQUIDS

> TREATMENTS FOR 
LEATHER INTERIORS

> INSECT REMOVERS

> WATER AND OIL-
REPELLENT TREATMENTS 
FOR FABRIC SURFACES

> BODYWORK CLEANERS

> POLISHING

> SANITISERS

CAR 
LINE 

NEW LINE OF PRODUCTS THAT 
ARE EFFECTIVE AND EASY 
TO USE TO TAKE CARE OF 
THE CAR’S BODYWORK. THE 
SPECIFIC FORMULAS REALLY 
SOLVE ISSUES RELATED TO 
RESTORING THE PAINT’S 
PROPERTIES.

> RESTORES THE
PAINT’S DEPTH.

> REMOVES SCRATCHES,
MARKS AND OPAQUE
AREAS.

> GREATER PROTECTION
OF THE SURFACE OVER
TIME.

> SPECIFIC PRODUCTS
FOR VARIOUS KINDS OF
SCRATCHES.

> POLISHES SURFACES.



BLACK 
DIAMOND
LINE

PATENTED LINE OF CAR 
DETERGENTS WITH ENZYMES.  
IN THIS NEW FORMULA 
ACTIVE ENZYMES PENETRATE 
DEEP DOWN INTO SURFACES’ 
PORES AND IMMEDIATELY 
BREAK UP A WIDE RANGE OF 
ORGANIC RESIDUES THAT ARE 
NOT VISIBLE TO THE NAKED 
EYE, THEREBY ACCELERATING 
EMULSIFICATION AND REALLY 
IMPROVING THE CLEANING 
QUALITY.

> IMMEDIATE AND 
THOROUGH CLEANING 
OF VEHICLES AND OTHER 
OUTER SURFACES. 

> DEEP CLEANING THANKS 
TO THE REMOVAL OF 
ORGANIC RESIDUES.

> DRASTIC ODOUR 
CONTROL, THANKS TO THE 
FULL BIODEGRADATION 
OF ORGANIC MOLECULES 
ALSO INSIDE PURIFYING 
SYSTEMS AND BRUSHES IN 
GENERAL.

> VDA CERTIFIED FORMULA 
TO REDUCE DAMAGE TO 
DELICATE EXTERIOR CAR 
PARTS SUCH AS THOSE 
MADE OF PLASTIC AND 
ALUMINIUM.

DISCOVER THE OTHER FRA-BER PRODUCTS

PROMO 
LINE

AN ACCURATE SELECTION 
OF PROMOTIONAL ITEMS 
DESIGNED BY FRA-BER TO 
ADVERTISE THE BRAND AS 
BEST AS POSSIBLE AND USE 
ITS PRODUCTS IN ANY STORE.

> ADVERTISING POSTERS 
AND BILLBOARDS OF ANY 
SIZE.

> BANNERS AND FLAGS.

> CLOTHING.

> GADGETS.

EVO 
ENZYMES
LINE

INNOVATIVE, EFFECTIVE 
AND SECURE: A COMPLETE 
NEW LINE WITH 
NANOTECHNOLOGY. HIGH 
QUALITY AND EFFICIENT 
PRODUCTS MADE FOR 
AUTOMATIC, SELF SERVICE 
AND MANUAL CAR WASHES. 

> FRA-BER CYCLICAL 
SYSTEM: EVERY PRODUCT 
IS CREATED TO OPTIMISE 
THE EFFECTIVENESS OF 
THE NEXT ONE TO
ENSURE THE BEST 
RESULTS.

> USE OF 
NANOTECHNOLOGIES, 
WHICH INVOLVES 
MANIPULATING
MATTER AT AN ATOMIC AND 
MOLECULAR LEVEL.

> EXCELLENT QUALITY 
LEVEL.

> OPTION OF ALSO 
CHOOSING THE LINE'S 
AROMA VERSION.




