
MAQ-RINSE

Secante e 
abrilhantador de 
louças, utilizado na 
operação de enxágue 
em máquinas de lavar, 
através de dosadores 
eletrônicos.

SECANTE PARA 
MÁQUINA DE 
LAVAR-LOUÇAS

20L5L
20L5L

DECLEAN

Detergente neutro, 
utilizado na 
lavagem de louças, 
utensílios, pisos e 
equipamentos, com 
ação desengordurante. 
Limpeza e economia.

DETERGENTE NEUTRO
CONCENTRADO

UNIDRY

Unidry é um 
detergente multiuso 
em pó com ação 
secante e excelente 
poder de remoção 
de gordura. Indicado 
para lavagem de 
louças, utensílios, 
pisos, equipamentos e 
roupas em geral.

DETERGENTE E
SECANTE EM PÓ

4kg2kg

GRILL

Detergente 
desincrustante 
alcalino, utilizado para 
remoção de gorduras 
carbonizadas, em 
fornos, grelhas, 
chapas, fritadeiras, 
coifas e demais 
equipamentos.

DETERGENTE
DESINCRUSTANTE
ALCALINO

5L

MAX-FORNO

Detergente 
desengordurante 
inodoro, utilizado em 
sujidades em geral e 
remoção de gorduras 
carbonizadas, em 
fornos, grelhas, 
chapas, fritadeiras, 
coifas e demais 
equipamentos.

DETERGENTE
DESENGORDURANTE

5L1L

MAQ-WASH MAQ-WASH
COPOS

Detergente lava-
louças, utilizado para 
higienizar louças 
e utensílios em 
máquinas automáticas 
de lavar, através de 
dosadores eletrônicos.

Maq-wash Copos 
é um detergente 
lava-louças, utilizado 
para lavagem de 
copos e utensílios em 
máquinas automáticas 
de lavar, através de 
dosadores eletrônicos.

20L5L
20L5L

DETERGENTE PARA 
MÁQUINA DE 
LAVAR-LOUÇAS

DETERGENTE PARA 
MÁQUINA DE 
LAVAR-LOUÇAS

CLOROVEG Sanitizante clorado concentrado, utilizado 
para sanitização da água, para lavagem de 
hortifrutícolas (frutas, legumes e verduras) 
de maneira rápida e eficaz, comprovado 
por testes laboratoriais, elimina agrotóxicos 
e todas as bactérias existentes.

DESINFETANTE 
PARA 
HORTIFRUTÍCULAS

SILVER 
DECROST
DESINCRUSTANTE ÁCIDO
PARA MÁQUINA DE LAVAR

Silver Decrost é um 
desincrustante ácido, 
indicado na remoção de 
incrustações calcárias 
que se formam na área 
de enxágue final das 
máquinas de lavar louças 
e máquinas de café. Pode 
ser utilizado para remoção 
de manchas em pisos, 
final de obra, sanitários e 
equipamentos.

MAX COOK

Detergente neutro 
concentrado de alta 
formação de espuma com 
ação desengordurante. 
Indicado para lavagem de 
louças, utensílios, pisos e 
equipamentos.

DETERGENTE NEUTRO
CONCENTRADO

2kg1kg

5kg

SUPRADET

Detergente neutro super 
concentrado de alta 
formação de espuma com 
ação desengordurante. 
Indicado para lavagem de 
louças, utensílios, pisos e 
equipamentos em geral.

DETERGENTE NEUTRO
SUPER CONCENTRADO

MIXCLOR FOAM

Detergente clorado 
destinado para limpeza 
de pisos, superfícies 
laváveis e equipamentos 
em geral, contendo 
resíduos gordurosos e 
protéicos. Possui alto 
poder espumante e é 
muito eficaz em áreas 
de processamento de 
alimentos.

DETERGENTE ALCALINO
CLORADO

MIXCLOR

DESINFETANTE PARA 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Mixclor é um desinfetante 
alcalino clorado para indústrias 
alimentícias e cozinhas, 
destinado para limpeza e 
desinfecção manual, ou por 
circulação (sistema CIP). 
Pode ser utilizado em qualquer 
equipamento nas Indústrias 
Alimentícias em geral, como: 
pasteurizadores, evaporadores, 
tubulações, ordenhas, 
abatedouros, frigoríficos 
e laticínios.

CLEAN-VEG

Clean-Veg é um 
sabão concentrado 
que foi desenvolvido 
para lavagem dos 
hortifrutícolas, auxiliando 
na remoção de sujidades 
como terra, insetos e 
resíduos agrotóxicos. 
Utilizar antes da 
sanitização com 
CLOROVEG.

SABÃO CONCENTRADO  
PARA LAVAGEM DE 
VEGETAIS

5L5L

Cozinha

5L
50L20L 5L

50L20L 5L
50L20L

8

20L5L


