
Alimentícia
SILVER RAGE

SILVER QUARTER

SILVER RT

SILVER SIDER OXY

SILVER ROIL SILVER SLOTER

Desinfetante inodoro à 
base de quaternário de 
amônio, super concentrado, 
destinado a desinfecção 
e higienização de pisos, 
bancadas, mesas, paredes, 
equipamentos e instalações 
em geral dentro das áreas 
de processamento de 
alimentos, como: indústrias 
alimentícias, frigoríficos, 
açougues, supermercados, 
padarias e fast food.

Silver Sider Oxy é um 
desinfetante para indústrias 
alimentícias e de bebidas, 
indicado para a desinfecção 
de equipamentos, tubulações, 
tanques, válvulas, superfícies, 
utensílios em geral e 
hortifrutícolas. Princípio ativo: 
Ácido Peracético 17%.

DESINCRUSTANTE
ÁCIDO

DESINFETANTE PARA
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

LIMPADOR 
ANTIFERRUGINOSO

DESINFETANTE PARA
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

ÓLEO LUBRIFICANTE
DE CARRETILHAS

DETERGENTE 
DESINCRUSTANTE 
ALCALINO

SILVER HUNTER

Desincrustante alcalino para 
limpeza pesada por sistema CIP, 
limpa por circulação de forma 
eficiente. Pode ser utilizado 
em qualquer equipamento nas 
indústrias alimentícias em geral, 
como: pasteurizadores, sistema 
UHT, evaporadores, tanques, silos, 
tubulações (aço-inox e plástico), 
válvulas, ordenhas, abatedouros, 
frigoríficos, indústrias de bebidas 
e laticínios. Excelente poder 
de remoção de gorduras, com 
inibidores de espuma.

Silver RT é um limpador 
antiferruginoso e 
fosfatizante passivador, 
deve ser utilizado para 
o tratamento e aumento 
da vida útil dos metais, 
principalmente dentro das 
indústrias alimentícias.

Desincrustante ácido 
indicado para a limpeza de 
inox (equipamentos, tanques 
e utensílios) em indústrias 
de bebidas, alimentícias 
e laticínios como: 
pasteurizadores, sistemas 
UHT, concentradores e 
evaporadores. Este produto 
é destinado para limpeza por 
circulação (CIP), não sendo 
recomendada sua utilização 
manualmente.

Silver Roil é um óleo lubrificante 
de carretilhas com propriedades 
antioxidantes, utilizado no final 
do processo da higienização 
das carretilhas, sendo o último 
tanque após o processo de 
passivação. Protege com uma 
camada protetora e lubrifica 
as carretilhas transportadoras, 
ganchos, roldanas, trilhos e 
demais equipamentos dentro da 
indústria alimentícia, facilitando 
a sua locomoção.

Detergente alcalino para 
limpeza pesada. Indicado 
para remoção de gorduras 
carbonizadas em áreas, 
como: frigoríficas, laticínios 
e indústrias alimentícias 
em geral. Possui uma 
formulação diferenciada, 
onde atua de forma eficiente 
nas sujidades mais pesadas.

DESINCRUSTANTE
ALCALINO

SILVERMAX

Detergente concentrado 
de uso geral para 
superfícies laváveis. Pode 
ser utilizado em paredes, 
pisos, equipamentos e 
utensílios gerais dentro de 
cozinhas industriais; remove 
gorduras, óleos e sujidades 
incrustadas. Produto com 
alta formação de espuma e 
isento de perfume.

DETERGENTE DE 
USO GERAL

5L

5L

SILVER LENG

Silver Leng é um 
detergente lubrificante 
destinado para a limpeza 
e lubrificação de esteiras, 
roldanas e correntes, 
dentro de indústrias 
alimentícias e de bebidas.

DETERGENTE LUBRIFICANTE

SILVER LENG DRY

Silver Leng Dry é um 
composto sintético com 
silicone, destinado para a 
lubrificação e limpeza de 
esteiras transportadoras 
de embalagens cartonadas 
e plásticas, dentro de 
indústrias alimentícias e 
de bebidas. É isento de 
odores na aplicação e não 
é afetado pela dureza de 
água.

LUBRIFICANTE DE ESTEIRAS 
A SECO
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