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Higiene Geral

Defensor é um desinfetante 
a base de quaternário de 
amônio, utilizado para 
limpeza e desinfecção 
de superfícies laváveis. 
Indicado para utilização 
em qualquer ambiente 
que necessite remoção de 
germes e bactérias.

FRAGRÂNCIAS:
HERBAL, ÁGUAS-
MARINHAS, FLORAL, 
LAVANDA E TALCO

DEFENSOR

DESINFETANTE

ACTIVE CLEAN

Limpador ácido na 
forma inibida, altamente 
eficaz, indicado para 
limpeza pesada de pisos 
encardidos, manchas de 
ferrugem, final de obra, 
vaso sanitário e mictório.

LIMPADOR ÁCIDO INIBIDO 
DE USO GERAL
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AQUALIM 40

Aqualim 40 é um limpador 
perfumado de uso geral, 
indicado para limpeza de 
pisos, paredes e superfícies 
laváveis em geral. Possui 
ação perfumadora e 
bactericida residual com 
longa duração, onde 
consegue atender diversos 
tipos de ambientes.

LIMPADOR PERFUMADO 
DE USO GERAL

5L

5L

5L
50L20L

CONTROLLER

Limpador neutro 
concentrado, fragrância 
citrus. Utilizado para 
manutenção de pisos 
tratados com acabamentos 
e impermeabilizantes. 
Não agride pisos tratados.

LIMPADOR PERFUMADO

DECOPAN

Detergente desengraxante 
de uso geral, indicado para 
limpeza pesada de pisos, 
equipamentos e sujidades 
em geral, onde houver 
necessidade de um produto 
com alto teor de limpeza.

DETERGENTE 
DESENGRAXANTE

DESOCLEAN

Limpador de uso 
geral que possui ação 
bactericida residual. 
Utilizado em tratamento 
de pisos e superfícies 
laváveis, proporcionando 
um agradável aroma. 
Limpa e perfuma.

FRAGRÂNCIAS:
FLORAL E LAVANDA

LIMPADOR PERFUMADO

DEGREEN

Limpador multiuso, podendo 
ser utilizado em qualquer 
superfície lavável. Ideal para 
limpeza diária com economia 
e fácil enxágue. Utilizado 
para remoção de gorduras e 
sujidades em: pisos, paredes, 
balcões, pias, equipamentos, 
plásticos, vinil, fórmicas, 
vidros, banheiros (Box), 
banheiras e interior de veículos.

LIMPADOR MULTIUSO

20L5L

DESINFETANTE 
CONCENTRADO 
DE USO GERAL

DEFOR
ACQUA

Defor Acqua é um 
desinfetante concentrado 
de uso geral, indicado 
para aplicação em todos 
os tipos de pisos laváveis. 
Possui um alto poder de 
limpeza além de desinfetar, 
desengordurar e odorizar o 
ambiente.
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DEXAL

É um detergente indicado 
para limpeza de alumínios, 
muito eficiente dentro 
das cozinhas, alto poder 
de limpeza em utensílios, 
formas e panelas, 
facilmente removido 
com água.

LIMPA-ALUMÍNIOS
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ECO PINE

Eco pine é um detergente 
desengraxante de alta 
eficiência na limpeza de 
qualquer tipo de sujidade: 
óleos, graxas e gorduras de 
origem mineral e vegetal, 
sem agredir nenhum tipo de 
superfície lavável. Possui 
solvente natural, o óleo 
de Pinho que não agride o 
meio-ambiente. Versátil e 
econômico.

DETERGENTE 
DESENGRAXANTE
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Higiene Geral
LÓTUS

Limpador de uso geral 
concentrado com espuma 
controlada, fragrância 
pinho silvestre, destinado 
a limpeza leve e pesada de 
pisos e diversos tipos de 
superfícies laváveis. 
Não agride pisos tratados.

LIMPADOR PERFUMADO
BAIXA ESPUMA

OXIFER

Limpador ferruginoso, 
utilizado para remoção 
de ferrugens em roupas 
e pisos em geral.

TIRA-FERRUGEM

PEDRALIM

Detergente utilizado para 
limpeza pesada de pedras, 
como: miracema, ardósia, 
pedra mineira e pisos 
cimentados em geral.

LIMPA-PEDRAS

SILVERAL

Detergente amoniacal, 
indicado para lavagem 
e desengorduramento de 
superfícies laváveis em 
geral, como: pisos 
e utensílios.

DESENGORDURANTE 
AMONIACAL

SILGLASS

Limpa-vidro multiuso, 
utilizado para higienizar 
vidro, espelho, pára-brisa 
sem película protetora, 
acrílico e móveis de 
fórmica em geral. Deixa 
um agradável perfume.

LIMPA-VIDRO

SILVER RADICAL

Detergente desincrustante 
ácido indicado para a 
limpeza de sujidades 
orgânicas e inorgânicas. 
Pode ser utilizado para a 
limpeza de superfícies fixas 
como: pisos, azulejos, aço, 
inox, alumínio, entre outros. 
Também pode ser aplicado 
em processos de imersão 
para a remoção de ferrugens 
de roldanas e carretilhas.

DETERGENTE 
DESINCRUSTANTE ÁCIDO

SILGRAX

Desengraxante de uso 
geral. Indicado para 
limpeza de pisos e 
equipamentos, alta eficácia 
de limpeza. Remove com 
facilidade todos os tipos 
de sujidades como: óleos, 
graxas e gorduras.

DESENGRAXANTE

VERSÁTIL

Detergente multiuso, 
utilizado para limpar, 
desengraxar e 
desengordurar. Contém
em sua formulação, 
solvente natural (terpeno 
de laranja) que não agride 
nenhum tipo de superfície.

DETERGENTE MULTIUSO

SILVER-INOX

Abrilhantador de inox. 
Fornece brilho e proteção 
em qualquer superfície 
de aço-inoxidável. Não 
afeta outros tipos de 
metais. Possui altíssimo 
rendimento e economia. 
Utilizar o produto puro 
sobre a superfície.

LIMPADOR DE USO 
ESPECÍFICO
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ZOLIM

Zolim é um detergente 
concentrado com ação 
perfumadora, indicado
para limpeza de pisos, 
paredes e superfícies 
laváveis em geral.
Possui ação perfumadora 
residual com longa 
duração, onde consegue 
atender diversos tipos de 
ambientes.

DETERGENTE DE 
USO GERAL

Silver Flashline é um 
odorizador de ambientes. 
Elimina todos os tipos de 
odores desagradáveis, 
sendo também anti tabaco. 
Não mancha nenhum tipo 
de superfície, deixando 
um agradável aroma em 
qualquer tipo de ambiente.

FRAGRÂNCIAS:
FLORESTA TROPICAL
E ERVAS FINAS

SILVER FLASHLINE

ODORIZADOR DE AMBIENTES
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