
Higienizantes

Higienizantes

KITERSAN
Detergente higienizante concentrado ambiental de uso diário para pavimentos e superficies,

baseado no princípio activo DDAC. Seguro em todos os materiais: metais, elementos cromados,
estanhados ou zincados, vernizes ou esmaltes, plástico, pedra, aluminio. KITERSAN é usado para
a higienização e a limpeza de pavimentos, paredes, artigos sanitários, fogões, bancadas de
trabalho, utensílios e ferramentas, frigoríficos, recipientes, caixotes do lixo, portas em restaurantes,
postos de trabalho, transportes públicos, escolas, creches, empresas, instalações desportivas e
piscinas, estabelecimentos de hotelaria e escritórios, hospitais, indústria alimentar e de bebidas.

Cx. 4 Embalagens de 3 litros

CROSAN
Detergente higienizante de

manutenção à base de cloro
activo para a higienização
quotidiana de todas as
superfícies laváveis nos
ambientes hospitalares e
alimentares.

Cx. 4 Embalagens de 3 litros

EUSAN
Detergente higienizante à

base de sais de amónio
quaternário. Indicado para a
limpeza, higienização e
desodorização diárias de todos
os tipos de superfícies laváveis.

Cx. 4 Embalagens de 5 litros

SPITZ
Detergente higienizante

diário sem enxaguamento de
altíssimo efeito perfumante.
Aroma "menta balsâmica".

Cx. 4 Embalagens de 5 litros
Cx. 12 frascos de 1 litro

SANIQUAT 44
Detergente concentrado

higienizante, com acção
desodorizante, à base de sais
de amónio quaternário. Aroma
“pinho”.

Cx. 4 Embalagens de 5 litros

KT 120
Higienizante concentrado à

base de cloro activo para frutas,
legumes, verduras, superfícies,
utensílios e equipamentos das
cozinhas profissionais e das
indústrias de alimentos.

Cx. 6 frascos doseadores de 1 litro

*DISPONÍVEL COM 4 AROMAS: floral, alpestre, mughetto, perlato.

*DARLY
Desodorizante líquido

concentrado para ambientes
com acção detergente.
Específico para ambientes
sujeitos à retenção de odores
desagradáveis.

Cx. 12 frascos de 1 litro

Cx. 4 Embalagens de 5 litros

SPORESAN
Biodesagregador de odores e

resíduos orgânicos e removedor de
manchas. Previne a formação de
acumulações de gordura e de resíduos
orgânicos em tubagens de descarga,
fossas de recolha de óleo, cubas de
desengorduramento, fossas sépticas.


