Lavanderia linha líquida
SILVERMATIC
PRELAV

SILVERMATIC
ALKA

SILVERMATIC
FORCE

SILVERMATIC
MERLIN

SILVERMATIC
ENZY

SILVERMATIC
ADVANCE

DETERGENTE PARA
LAVAGEM DE ROUPA

ADITIVO ALCALINO

DETERGENTE
DE LAVAGEM

DETERGENTE PARA
LAVAGEM DE ROUPA

DETERGENTE
ENZIMÁTICO

DETERGENTE PARA
LAVAGEM DE ROUPA

Detergente utilizado como
umectante para processos
de lavagem de roupa com
sujidade pesada. Indicado
também para lavagem de
tecidos como: algodão,
poliéster e fibras mistas.

Aditivo de lavagem,
utilizado em processos
de lavagem de roupas,
com sujidades pesadas,
contendo: óleos, graxas,
sangue, terra, gordura
e medicamentos.
Mantém o pH ajustado,
que proporciona maior
eficiência do processo de
lavagem.

Silvermatic Force é um
detergente alcalino líquido,
utilizado em processos de
lavagem de roupas, como:
algodão, poliéster e fibras
mistas. Remove diversos
tipos de sujidades, como:
óleo, sangue, fezes, urina,
terra e gorduras em geral.
Alto poder de eficiência
em roupas hoteleiras e
lavanderias comerciais.

Detergente ácido completo,
utilizado em processos de
lavagem de roupas, como:
algodão, poliéster e fibras
mistas. Remove diversos
tipos de sujidades, como:
sangue, fezes, urina, terra,
gordura e medicamentos.

Detergente enzimático
super concentrado para
processos de pré-lavagem
e lavagem em geral, sua
combinação de tensoativos
não-iônicos, quatro enzimas
e sequestrantes, fazem
com que ele remova com
facilidade todos os tipos de
sujidades mais pesadas,
principalmente orgânicas,
como: sangue, fezes, urina,
alimentos, gorduras e óleos.

Detergente e aditivo, utilizado
em processos de lavagem de
roupas, como: algodão, poliéster
e fibras mistas. Remove diversos
tipos de sujidades, como: sangue,
fezes, urina, terra, gordura e
medicamentos, em temperaturas
frias e elevadas, possui nível
de espuma controlado devido a
tecnologia de seus tensoativos,
com isso otimiza a ação mecânica
da máquina de lavar, reduzindo
os enxágues finais. Inibe com
muita eficiência a ação de
impurezas, tanto de águas duras
como ferruginosas, evitando
assim que interfiram na lavagem.
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SILVERMATIC
SUPREME

SILVERMATIC
SOLV

SILVERMATIC
CLOR

SILVERMATIC
OXER

SILVERMATIC
OXER P

SILVERMATIC
INSOUR

DETERGENTE PARA
LAVAGEM DE ROUPA

DETERGENTE
DESENGORDURANTE

DESINFETANTE PARA
ROUPAS HOSPITALARES

ALVEJANTE
PARA ROUPA

ALVEJANTE
PARA ROUPA

NEUTRALIZADOR DE
CLORO E ALCALINIDADE

Um detergente estruturado,
utilizado em processos de
lavagem de roupas, como:
algodão, poliéster e fibras
mistas. Remove diversos
tipos de sujidades, como:
sangue, fezes, urina, terra,
gordura e medicamentos.

Silvermatic Solv é um
detergente
desengordurante utilizado
para remoção de graxas,
óleos e gorduras. Ideal
para lavagens em roupas
de hotéis e restaurantes
com sujidades pesadas.
Em algumas situações
pode ser aplicado puro
sobre a mancha.

Desinfetante clorado de
uso geral, utilizado em
processos de lavagem
de roupas hospitalares,
industriais e comerciais.
Remove com facilidade
manchas de sangue e
sujidades protéicas de
um modo geral.

Alvejante a base de peróxido
de hidrogênio, indicado
para roupas brancas e
coloridas em todos os
tipos de lavanderias,
utilizado principalmente
para remoção de manchas
de Hibiclens (Gluconato
de Clorexidina) que é
usado frequentemente em
hospitais. Sua utilização
aumenta a vida útil
dos tecidos.

Alvejante a base de peróxido
de hidrogênio e ácido acético,
gerando ácido peracético.
Indicado para alvejamento de
roupas brancas e coloridas em
todos os tipos de lavanderias,
utilizado principalmente
para remoção de manchas
de Hibiclens (Gluconato de
Clorexidina) que é usado
frequentemente em hospitais.
Sua utilização aumenta a vida
útil dos tecidos.

Silvermatic Insour é um
neutralizador e acidulante
de resíduos de cloro e
alcalinidade em processos
de lavagem de roupas.
Sua utilização aumenta
a durabilidade das fibras
dos tecidos e reduz os
enxágues finais.

20L

10

50L

5L

20L

50L

20L

50L

20L

50L

20L

50L

20L

50L

linha em pó
SILVERMATIC
SOFT E SOFT
BRANCO

SILVERMATIC
SOFT PLUS

SILVERMATIC
LAVEX

SILVERMATIC
PULVER

SILVERMATIC
SUPRALAV

AMACIANTE DE
ROUPA

AMACIANTE DE ROUPA
PARA ALTA TEMPERATURA

DETERGENTE EM PASTA

ADITIVO ALCALINIZANTE
EM PÓ

DETERGENTE
EM PÓ

Amaciante utilizado para
amaciar, desembaraçar e
odorizar todos os tipos de
tecidos, proporcionando
um toque macio e sedoso,
aumentando a vida útil das
fibras. Auxilia no processo
de passar e calandrar.

Silvermatic Soft Plus é um
amaciante com alto poder
de amaciar, desembaraçar
e odorizar todos os tipos
de tecidos, proporcionando
um toque macio e sedoso,
aumentando a vida útil das
fibras. Auxilia no processo
de passar e calandrar. Possui
essência diferenciada, onde
suporta alta temperatura.

Detergente neutro em
pasta, utilizado como
umectante para processos
de lavagem de roupa com
sujidade pesada. Indicado
também para lavagem de
tecidos finos e delicados.

Aditivo alcalinizante em pó de alta
performance, utilizado em processos
de pré-lavagem e lavagem de
roupas, como: algodão, poliéster
e fibras mistas. Baseado na
associação de tensoativos e álcalis.
Possui agente sinérgico quando
utilizado junto com um detergente
de lavagem. Remove diversos tipos
de sujidades, como: Graxas, óleos,
gorduras de origem animal, sangue,
fezes, urina, terra e medicamentos.
Indicado para os segmentos de:
hotelaria, hospitalares, restaurantes
e indústrias alimentícias (frigoríficos,
laticínios, pasteurizados e etc).

Silvermatic Supralav é
um detergente completo,
utilizado em processos de
lavagem de roupas, como:
algodão, poliéster e fibras
mistas. Remove diversos
tipos de sujidades, como:
sangue, fezes, urina, terra,
gordura e medicamentos.
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SILVERMATIC
SLEEK

SILVERMATIC
PASS

SILVERMATIC
BRITE

SILVERMATIC
ALVACLOR

SILVERMATIC
ACIDULON

AMACIANTE DE ROUPAS
E TECIDOS

FACILITADOR PARA
PASSAR ROUPAS

DETERGENTE COM AÇÃO
ALVEJANTE EM PÓ

ALVEJANTE EM PÓ

ACIDULANTE
EM PÓ

Possui
excelente
poder
de
amaciamento sem perder absorção
da água quando comparado a outras
formulações de mercado. Alto poder de
amaciar, desembaraçar e odorizar todos
os tipos de tecidos. Baixa ecotoxidade e
biodegradabilidade imediata. Melhora
o acabamento, onde permite uma
redução da carga eletrostática, melhor
manuseio e lubrificação, minimizando
os desgastes dos tecidos, secagem
mais rápida e nenhuma tendência ao
amarelamento. Auxilia no processo de
passar e calandrar (suporta até altas
temperaturas), melhorando assim a
aparência dos tecidos, com toque mais
macio e sedoso, aumentando a vida útil
das fibras.

É um facilitador ou auxiliador
para passagem de roupas.
Mais praticidade com menos
esforço em todos os tipos de
tecidos e cores, remove odor
do mofo, elimina as cargas
eletrostáticas, revitaliza as
fibras, além de deixar os
tecidos com mais maciez e
um perfume agradável por
mais tempo, fixa a passadoria,
evitando os retoques. Pode
ser aplicado também em
tapetes, vestuários, sofá,
cama, mesa e banho e como
aromatizante de ambientes.

É um produto inovador,
sendo um detergente
com ação de alvejamento,
consegue limpar e alvejar
em um único produto.
Economia em tempo e
em processos. Utilizado
para lavagem de roupas,
como: algodão, poliéster
e fibras mistas. Remove
com facilidade diversos
tipos de sujidades, como:
sangue, fezes, urina, terra,
medicamentos, gorduras de
origem animal e vegetal.

Silvermatic Alvaclor é um
alvejante clorado em pó,
utilizado em processos de
lavagem de roupas. Remove
com facilidade manchas de
sangue e sujidades protéicas
de um modo geral, em
lavanderias hospitalares,
hoteleiras e comerciais.

Silvermatic Acidulon é um
neutralizador e acidulante
de resíduos de cloro e
alcalinidade em processos
de lavagem de roupas.
Sua utilização aumenta
a durabilidade das fibras
dos tecidos e reduz os
enxágues finais.
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