ÁREA ALIMENTAR
ÁREA INDUSTRIAL

“É muito melhor lançar-se à luta em busca de um triunfo, mesmo
expondo-se ao insucesso, do que formar fila com os pobres de
espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem
nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota.”
Autor Desconhecido

PRODUTOS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Jorge Almeida. Lda
Produtos para tratamentos e manutenção de pavimentos

Detergentes e desengordurantes para pavimentos
OPTIGET B
Detergente neutro perfumado com diversos aromas. Ideal para superfícies sensíveis como: pedras polidas e pavimentos encerados.
Ideal para a manutenção diária de todo o material cerâmico, móveis em formica, vidros, napas, etc. Bastante económico já
que permite uma diluição bastante elevada. Aromas disponíveis: Floral, Alperce, Pinho, Limão, Lavanda, Baunilha.

NEUTRAL DETER
Detergente neutro, muito concentrado para todo o tipo de superfícies, mesmo as mais sensíveis. Recomendado para a limpeza e
manutenção diária de cerâmica esmaltada, grés porcelânico, pedras polidas e não polidas, barros encerados, grés rústico, mármore
compacto, mosaico hidráulico, parquet flutuante, linóleo, vinil, etc. Produto aconselhado para limpeza no final das obras, de
materiais sensíveis, como: mármore compacto, pedras polidas e parquet flutuante. O produto suporta várias diluições, mediante a
sujidade a remover.

OPTIFE
Detergente multiusos com aroma a pinho. Bom poder desengordurante e desodorizante. Não ataca nenhum tipo de superfície. Deixa
um aroma muito agradável a pinho. Produto concentrado com compostos amoniacais.

OPTIGET SP
Detergente hidra alcoólico para a limpeza de vidros e pavimentos. Ideal para superfícies espelhadas devido à sua secagem mais rápida.
Com aroma agradável e bastante concentrado. Não deixa resíduos nas zonas limpas.

OPTITOL
Desengordurante hidrossolúvel. Aconselhado para zonas de gorduras fortes em máquinas, pavimentos, paredes, sistemas de filtração,
chapas metálicas, etc. Elevado poder desengordurante. Ph alcalino. Miscível com água em todas as proporções. Produto
concentrado pode ser diluído em água.

OPTIDES
Detergente e desengordurante super concentrado. Para limpeza a fundo de superfícies com grau de sujidade elevado. O produto
mediante várias diluições pode ser aplicado para diversas funções. Limpeza de cerâmica encardida, pedras não polidas com elevada
sujidade, limpeza de vidros, limpeza de inox, etc.

POWER DETER
Detergente perfumado específico para limpeza de grés porcelânico, cerâmica esmaltada, mosaico hidráulico, etc. Desencarde facilmente
o material, removendo as sujidades difíceis. Pode também ser utilizado na lavagem de pedras não resistentes a ácidos. O uso regular
deste produto, mantém as juntas e o material na sua cor original. Produto concentrado, rentável, de fácil utilização e enxaguamento.
Limpa pavimentos com pinturas e com resinas epoxídicas.

DETERECO
Detergente ecológico, concentrado, sem cheiro, para todo o tipo de superfícies. Limpa, desengordura e higieniza pedras, barro,
mosaico hidráulico, grés rústico e outros materiais.

POWER DETER M
Detergente concentrado específico para as máquinas lava e seca. Aconselhado para a manutenção diária de pavimentos cerâmicos
esmaltados, grés porcelânico polido e não polido e outras superfícies que se sujam com facilidade. Não faz espuma. Excelente poder
de lavagem. Muito económico, permite uma grande diluição em água.

ICEFLOR DA NF
Detergente perfumado com grande poder de limpeza. O produto nas várias diluições permite lavar mobiliário, paredes pintadas,
vidros, etc. Indicado para a lavagem diária de todo o tipo de pavimentos. Numa diluição alta pode ser utilizado para a manutenção
de superfícies enceradas. Pode ser utilizado manualmente ou nas máquinas lava e seca.

ICEFLOR GRÉS
Detergente concentrado para grés porcelânico. Produto específico para a lavagem total do grés porcelânico polido e não polido.
Graças ao seu grande poder de limpeza deixa os pavimentos na sua cor original. Pode ser aplicado noutras superfícies nomeadamente
em mosaico esmaltado. Produto concentrado. Pode ser aplicado puro ou diluído em água.

ULTRA HYGIENE MULTIUSOS
Detergente em pulverizador para limpeza diária de todo o tipo de superfícies. Com agradável perfume pode ser utilizado para a lavagem de
todo o tipo de superfícies como: vidros, mobiliário, azulejos, paredes pintadas, alumínios, etc. Deixa as superfícies brilhantes e sem
marcas. Não necessita ser enxaguado. Produto para utilizar puro.

Detergente e Ambientador
UHP DEO MULTIUSO
Detergente e ambientador. Produto detergente ambientador para vários tipos de superfícies. Limpa e desodoriza as superfícies quando
aplicado como detergente ou seja diluído em água. Funciona como ambientador quando aplicado puro através de pulverização.
Não pode ser aplicado em vidros ou espelhos. Disponível em três aromas: Magnólia e Glicerina; Agreste; Lima e Menta.

Desincrustantes para remoção de calcários
DETERACID
Detergente desincrustante ácido, para pavimentos e revestimentos, com cheiro perfumado. Não liberta vapores tóxicos ou corrosivos.
Aconselhado para a remoção de resíduos calcários, no final de assentamento em diversos materiais, tais como: barro, grés rústico,
Klinker, grés porcelânico, cerâmica esmaltada e pedras resistentes a ácidos. Suporta várias diluições mediante o grau de sujidade
a remover.

OPTIÁCIDO
Produto ácido para incrustações fortes. Para utilização em pavimentos ou revestimentos (utilização mais aconselhada nos exteriores)
quando existirem situações de incrustações em barro, pedras (resistentes a ácidos) cerâmica esmaltada. O produto pode ser utilizado
puro ou diluído.

Ceras e decapantes
OPTICERA
Cera acrílica antiderrapante. Para materiais absorventes como: pedras, barro, vinil, linóleo, cortiça, etc. Protege os pavimentos do
desgaste abrasivo, e facilita a limpeza e a manutenção dos mesmos. Fácil de aplicar e auto brilhante. Deve ser utilizada pura. Não
aplicar nos exteriores.

OPTICERA VR
Cera acrílica antiderrapante vermelha. Recomendada quando se pretende dar uma cor mais avermelhada aos materiais a encerar
nomeadamente ao barro natural. Fácil de aplicar e auto brilhante. Deve ser utilizada pura. Não aplicar nos exteriores.

OPTICERA M
Cera acrílica auto brilhante para madeira. Recomendada a sua aplicação em madeira, parquet não envernizado ou cortiça. De cor
amarelada é auto brilhante e fácil de aplicar. Não aplicar nos exteriores.

CERASHINE
Emulsão resino cerosa, auto brilhante para materiais absorventes e não absorventes rugosos. De grande resistência ao tráfego, deixa
um brilho elegante nos pavimentos onde é aplicada. Recomendada para pedra polida, mármore compacto, barro, grés porcelânico
não polido rugoso, mosaico hidráulico, marmorite, linóleo e vinil. Não aplicar nos exteriores.

CERA METALIZADA UHP
Cera metalizada de elevada resistência ao tráfego. Fácil de aplicar. Odor agradável e bastante resistente ao tráfego pedonal, mesmo
em zonas de muito movimento. Aconselhada a sua aplicação em barro, pedras não polidas, mosaico hidráulico, linóleo, vinil, cortiça,
marmorite, terrazo, etc. Não aplicar nos exteriores.

OPTIDECAP
Decapante de ceras de base aquosa. Com grande poder de remoção, não produz espuma, o que facilita a remoção da sujidade decapada. O
produto destaca-se pela sua eficácia e concentração. Pode ser aplicado puro ou diluído. A superfície deve ser muito bem enxaguada,
após a sua utilização.

Limpeza de vidros
ICEVETRO TERGI
Detergente super concentrado para a limpeza de vidros. Produto aconselhado para a limpeza de todo o tipo de vidros, espelhos,
superfícies lacadas, painéis em metal, etc. Produto muito económico, devido à sua concentração suporta uma grande diluição em
água.

ULTRA HYGIENE VETRO
Detergente em pulverizador pronto a usar para a limpeza de vidros. Solução auto brilhante repelente de pó e de ação anti embaciamento.
Indicado para a lavagem de vidros, cristais, superfícies lacadas, porcelanas, metais, etc. Produto para utilizar puro.

Limpeza de alcatifas e tapetes
OPTIALCA
Champô para alcatifas. Detergente concentrado para alcatifas, estofos e tapetes. Elevada produção de espuma. Eficiente em qualquer
tipo de fibras. Ph neutro por isso não afeta a pele, nem é corrosivo. Produto concentrado, para ser utilizado diluído em água.

ICEFLOR MOQUETE ESTRAZIONE
Detergente concentrado específico para as máquinas de injeção e extração. Aconselhado para a lavagem de alcatifas, estofos, tapetes
com a máquina de injeção extração. Excelente poder desengordurante e de limpeza. Produto muito económico já que permite uma
grande diluição em água.

LIMPA TAPETES
Produto em pulverizador pronto a usar para a limpeza de tapetes, alcatifas, estofos, sofás, tapeçarias etc. Com odor muito agradável,
limpa sem ter que se utilizar muita água. Retarda a aderência da sujidade e reaviva a cor dos materiais.

Lavagem de loiça, produtos para cozinha, área alimentar
OPTILOIÇA
Detergente concentrado para a lavagem manual da loiça. Não contém contaminantes como fosfatos ou silicatos. Produto com
grande poder de diluição.

OPTIMAQ LOIÇA
Detergente para máquinas automáticas de lavar a loiça. Excelente poder desengordurante. Lava e desinfeta simultaneamente.
Evita a formação de calcário. Económico porque tem grande concentração de matéria ativa. A sua dosagem pode ser feita manualmente
ou através de bomba doseadora.

OPTIMAQ LOIÇA D
Excelente poder desengordurante. Lava e desinfeta simultaneamente. Bom poder sequestrante. Evita a formação de depósitos calcários.
Miscível com água em todas as proporções. Utilizado através da bomba doseadora ou manualmente.

OPTISSEC
Secante para máquinas automáticas de lavar a loiça. Permite obter loiça brilhante e sem resíduos. Elimina resíduos alcalinos devido
à sua natureza ácida. Permite uma secagem rápida da loiça. Económico porque tem elevada concentração de matéria ativa. O produto
deverá ser introduzido através de bomba doseadora.

MARK PAVIMENTO
Detergente, desengordurante para sujidades fortes. Produto muito aconselhado para a área alimentar. Desengordura a fundo
equipamentos e pavimentos com os variados tipos de materiais. Produto isento de cheiro e altamente concentrado. Um produto
muti funcional na área alimentar.

ULTRA HYGIENE COZINHA
Desengordurante pronto a usar para todas as superfícies na cozinha. Limpa e desengordura com facilidade. Produto em pulverizador
para utilizar puro.

ICEGRILL
Limpeza de gorduras carbonizadas. Desengordurante desincrustante forte para retirar gorduras carbonizadas em grelhas, fornos,
placas, exaustores, etc. Dissolve rapidamente todo o tipo de gorduras. Pode ser utilizado por pulverização ou imersão puro ou
diluído em água.

ICEGRILL SPRAY
Desincrustante para gorduras carbonizadas em pulverizador. Produto pronto a usar para aplicação em materiais com gorduras
muito fortes e carbonizadas em grelhas, placas, fornos, exaustores etc. Produto pronto a usar em pulverizador.

HYGIENE SICURA ALIMENTAR
Desinfetante para a área alimentar. Desinfetante e desengordurante para o sector alimentar, desinfeta e desengordura todas as
superfícies. Pode ser utilizado puro como desinfetante ou diluído em água como detergente desinfetante. Elimina bactérias, fungos,
cheiros persistentes e matéria orgânica. Desinfetante inodoro para uma rápida e eficaz desinfeção em todos os ambientes e
superfícies laváveis, na indústria alimentar de produção e transformação. Indicado para pavimentos, revestimentos, utensílios,
bancas e mesas de trabalho, talheres, recipientes de cozedura, contentores de transporte, arcas frigoríficas, paletes, etc. Graças à
substância presente na sua formulação atua também como desengordurante. Aconselhado para o programa de auto controle
alimentar de desinfecção ambiental.

HYGIENE ACTICLOR
Pastilhas efervescentes à base de cloro e outros componentes. Podem ser utilizadas na área alimentar e em todos os locais onde
seja necessário limpar e desinfetar. Com uma caixa de pastilhas podem ser feitas centenas de litros de solução para lavar e desinfetar.
Económico devido à sua grande concentração.

OPTIDESINFETA
Detergente, bactericida e fungicida para utilização na área alimentar. Excelente poder bactericida e fungicida. Bom poder desengordurante.
Miscível em água em todas as proporções. Atua mesmo na presença de águas duras. Ph ligeiramente alcalino. Produto concentrado.
Recomendado na área alimentar.

HYGIENE AÇO E METAL
Produto em pulverizador para limpeza de material em aço inox e metal. Emulsão detergente abrilhantador e protetor para superfícies
em aço e metal. Elimina odores, não é tóxico, mantém uma limpeza duradoura, retarda a oxidação. Produto para utilizar puro.

Casas de banho
DETERBANHO
Detergente para a remoção de calcários em loiças, sanitários, torneiras, cabines de duche, vidros e azulejos de casa de banho.
Produto em spray com um agradável perfume e de fácil utilização. Não ataca os materiais nem cria qualquer tipo de oxidação.
Não utilizar nem deixar que o produto entre em contato com mármores ou aglomerados polidos.

PROTECALBANHO
Detergente anticalcário para cabines e zonas de duche. Produto para retardar o aparecimento de calcários nas zonas de duche.
É de fácil utilização, uma vez que está disponível em pulverizador.

OPTIBANHO
Detergente e desinfetante concentrado para a limpeza de casas de banhos. Excelente poder bactericida e fungicida nos pavimentos e
revestimentos de qualquer tipo de material e nos sanitários. Aroma bastante agradável. Produto bastante concentrado por isso
suporta uma boa diluição em água.

BIOMARK ME COMPRESSE
Pastilhas para urinóis à base de enzimas. Específico em pastilhas para a transformação natural das substâncias orgânicas. Utiliza-se em
urinóis e sanitas. As especiais culturas de bactérias naturais aceleram o processo de degradação evitando o desenvolvimento de
odores permanentes ou efeitos colaterais específicos.

Desinfetantes
OPTIX
Desinfetante à base de cloro para todo o tipo de superfícies. Elevada concentração de cloro. Elevado poder bactericida e fungicida.
Bom poder desengordurante. Pouco viscoso e fácil de aplicar. Concentrado, pode ser diluído. Versão: Perfumado ou não perfumado.

HYGIENE ACTICLOR
Pastilhas efervescentes à base de cloro e outros componentes. Podem ser utilizadas na área alimentar e em todos os locais onde
seja necessário limpar e desinfetar. Com uma caixa de pastilhas podem ser feitas centenas de litros de solução para lavar e desinfetar.
Económico devido à sua grande concentração.

HYGIENE SICURA COMUNIDADE INDUSTRIA
Desinfetante para área hospitalar, lares, creches, escolas, etc. Pode ser utilizado puro como desinfetante e diluído em água como
limpeza e desinfeção.

Lavagem e desinfeção de mãos
OPTILAVE CREME
Sabonete líquido, ultra suave com hidratantes e amaciadores da pele. Produto pronto a usar.

OPTILAVE CREME D
Sabonete líquido ultra suave com hidratantes, amaciadores da pele e fragâncias especiais. Produto para diluir até ao máximo de
10 partes de água.

OPTILAVE INDUSTRIAL
Sabonete líquido. Produto constituído à base de sabão vegetal e outros componentes para a lavagem de mãos com sujidades bastante
fortes. O produto pode ser diluído em água até ao máximo de 6 partes de água.

OPTILAVE DES
Sabonete líquido com ação desinfetante. Produto especificamente formulado para a limpeza e desinfeção simultaneamente das
mãos. Elevado poder bactericida e fungicida. Produto para utilizar puro.

OPTILAVE GEL
Gel antisséptico para as mãos. Produto à base de álcool etílico. Ação desinfetante rápida e eficaz contra largo espectro de micro-organismos.
Produto para utilizar puro. Não necessita enxaguar com água.

Lavagem e tratamento de roupa
OPTIMAQ PÓ
Detergente em pó com TAED para as máquinas de lavar roupa. Com branqueador, sequestrantes, enzimas e frangâncias. Excelente
poder de lavagem, mesmo a baixas temperaturas. Económico, porque é utilizado em pequenas doses. Mantém as cores da roupa.
Biodegradável. Pode ser utilizado para a lavagem manual da roupa.

OPTIMAQ
Detergente líquido para a máquina de lavar roupa. Excelente poder de lavagem. Mantém as cores das roupas. Contém antiespumantes.
Não contém fosfatos. Económico devido à utilização de pequenas doses.

OPTIAMACIADOR
Amaciador de roupa. Excelentes características amaciadoras. Evita a formação de eletricidade estática na roupa. Deixa a roupa com
odor agradável. Amaciador de alto rendimento devido à sua concentração.

BRANQUEADOR
Branqueador à base de oxigénio. Pode ser utilizado nas máquinas de lavar roupa ou manualmente. Poderosa ação de branqueamento.
Solúvel em água em todas as proporções. Económico porque tem uma elevada concentração de matéria ativa.

Limpeza de viaturas
OPTIAUTO
Champô concentrado para lavagem de veículos. Recomendado para a lavagem exterior de todo o tipo de veículos, como: automóveis,
autocarros, etc. Com Ph neutro não afeta a pele, nem é corrosivo. Biodegradável. Bastante concentrado, suporta uma grande diluição
em água.

OPTIAUTO PLUS
Champô anti estático para a lavagem de veículos. Aconselhado para a lavagem a quente ou a frio de todo o tipo de veículos, como
automóveis, autocarros, vagões de comboio, carruagens, caixas de carga etc. Com propriedades anti estáticas para o veículo se
manter limpo por mais tempo. Retira sujidades sem ser necessário esfregar. Não deixa resíduos após o enxaguamento e secagem.
Económico porque tem uma elevada concentração de matéria ativa. Produto para utilizar diluído.

OPTIAUTO CH
Desengordurante para a lavagem a frio de motores, peças e chassis. Recomendado para lavagem de motores a diesel ou gasolina.
Desengordura as superfícies sem as danificar. Não contém benzeno nem tetracloreto de carbono. Miscível com água ou petróleo.
Emulsionável com água. O produto pode ser diluído com petróleo ou gasóleo.

OPTIPNEU
Limpeza e abrilhantamento de pneus. Limpa, abrilhanta e conserva numa só ação. Protege os pneus durante longos períodos. Não é
corrosivo para as borrachas e metais. Não é miscível com água. Utiliza-se puro.

OPTITABLIE
Revestimento protetor e abrilhantador para acessórios automóveis. Produto para limpeza e abrilhantamento de tabliers, napas,
plásticos, pára-choques auto, etc. Não deixa gordura nas superfícies. Impede a aderência de sujidades. Seca velozmente. Económico
devido ao seu alto rendimento. Odor agradável. Utiliza-se puro.

OPTIAUTO - AC
Fluído refrigerante com proteção anticongelante e anticorrosiva. Recomendado para ser utilizado como refrigerante em motores ou
sistemas de refrigeração de circuito fechado. Evita a oxidação dos circuitos. Evita o congelamento da água até à temperatura
indicada. Não ataca borrachas. Não é volátil nem inflamável. Miscível em água em todas as proporções. 4 versões diferentes -5ºC,
-10ºC, -20ºC e - 48ºC.

Impermeabilizantes e descofrantes
IMPERHIDRO SOLV
Impermeabilizante hidrorrepelente de base solvente para aplicação em todos os materiais de média/alta absorção, como: barro,
ardósia, pedra calcária, mármore, mosaico hidráulico, cimento, grés rústico, etc. Excelente repelência de água e humidades. Produto
anti eflorescência salinas, nomeadamente no barro. Não deixa película. Deixa respirar o material. O produto deve ser aplicado com as
superfícies totalmente secas. Pode ser aplicado em pavimentos e revestimentos, interior e exterior, com trincha ou pulverizador.
Não altera a cor do material.

IMPERHIDRO H2O
Impermeabilizante hidrorrepelente de base aquosa para aplicação em todos os materiais de média/alta absorção, como: barro,
ardósia, pedra calcária, mármore, mosaico hidráulico, cimento, etc. Excelente repelência de água e humidades. Não deixa película.
Deixa respirar o material. Pode ser aplicado em pavimentos e revestimentos em interior e exterior, com trincha ou pulverizador.
Não altera a cor do material. Produto ecológico, de base aquosa e sem cheiro.

PROTECTOIL SOLV
Protetor óleo-repente de base solvente sem película, para aplicação em todos os materiais como: barro, grés rústico, ardósia, pedra
calcária, mármore, mosaico hidráulico, cimento, etc. Excelente repelência de gorduras. Não deixa película. Cria uma barreira visível e
duradoura. Deixa respirar o material. Pode ser aplicado em pavimentos e revestimento em interiores e exteriores, com trincha ou
pulverizador. Não altera a cor do material.

PROTECTOIL H2O
Protetor óleo-repelente de base aquosa sem película, para aplicação em todos os materiais média/alta absorção como: barro, ardósia,
pedra calcária, mármore, mosaico hidráulico, cimento, etc. Excelente repelência de gorduras. Não deixa película. Cria barreira invisível
e duradora. Deixa respirar o material. Pode ser aplicado em pavimentos e revestimentos em interior e exterior, com trincha ou
pulverizador. Não altera a cor do material.

OPTI MSB
Protetor hidro óleo-repelente de efeito molhado sem película. Tonaliza e protege todo o tipo de pedras realçando a beleza das mesmas.
Não deixa película e penetra no material conferindo um tratamento anti mancha. Fácil de manter e bastante resistente ao tráfego
pedonal. Aplica-se puro e em interiores.

OPTIDESMOLDE
Descofrante e antiaderente de betão e argamassas. Recomendado para moldes de madeira e metálicos. Impede a aderência do cimento
em todo o tipo de cofragens. Não mancha nem escurece as superfícies. Não danifica as pinturas nem altera a cor do betão. Evita a
oxidação das cofragens de madeira e o apodrecimento das madeiras. Produto para diluir em gasóleo, ou água.

Desoxidantes
OPTIAL
Desengordurante e desoxidante de superfícies em alumínio. É recomendado na limpeza, desengorduramento, desoxidação e polimento
das superfícies de alumínio em equipamentos de transporte, reboques, camiões, etc. Remove facilmente todos os tipos de sujidade.
Elimina óxidos resultantes da corrosão. Não aplicar o produto sobre alumínio anodizado ou vidro.

Produtos Específicos
CREMA ATTIVA PIU
Creme ligeiramente abrasivo para a lavagem diária de todas as superfícies duras. Limpa e dá brilho a banheiras, lavatórios, azulejos,
aço inox, etc. Deixa aroma agradável. Produto em creme.

DETERMOFO
Solução em pulverizador para a limpeza de mofo e bolores. Aplica-se em pinturas ou outros materiais onde existir condensação
de humidades. Fácil de aplicação e com excelentes resultados. Não danifica as pinturas. Pode ser aplicado também nos exteriores
para limpeza de musgos e verdetes. Produto para usar puro.

OPTI ANTI ESPUMA
Anti espuma concentrado para produtos de base aquosa. Para colocar em produtos de base aquosa para eliminação total ou parcial
da espuma.

REMOVNIZ
Pasta especial para a remoção de tintas e vernizes. Por ser um produto muito denso, é aconselhado para zonas verticais. Dissolve
tintas e vernizes de vários tipos.

REMOVCOLA
Produto de base solvente, específico para a remoção de cola em todos os tipos de materiais, inclusive em cerâmicas, pedra, etc.
Dissolve vários tipos de colas sem atacar os materiais.

QUEDA STOP
Produto antiderrapante para grés porcelânico polido, cerâmica esmaltada, granito e mármore polido. Não deixa película e só se
aplica uma vez. Normalmente, realiza-se um teste prévio para se determinar o grau de antiderrapante que é pretendido e também o
efeito que tem sobre a coloração do material. Aplicar no interior e exterior.

OPTIDESENTOP
Desentupidor de canos. Dissolve tecidos, papel, gorduras, lamas, etc, presentes nas tubagens. Atua rapidamente sobre as substâncias
orgânicas, carbonizando-as. Reage violentamente com a água libertando calor. Muito corrosivo. Produto para utilizar puro e com
bastante precaução.

Produtos para material elétrico
OPTEL
Solvente dielétrico para limpeza de equipamento elétrico. Recomendado para a limpeza e eliminação de humidades de equipamentos
elétricos, nomeadamente, quadros elétricos, motores, geradores, transformadores e componentes de equipamentos elétricos.
Pode ser aplicado na limpeza de equipamento elétrico em carga. Rigidez dielétrica na ordem de 30KV. Não deixa película após
evaporação. Elevada volatilidade. Não ataca a maioria dos plásticos. Não contém tetracloreto de carbono, benzeno ou cloreto de metileno.
O produto tem que ser aplicado sempre puro.

OPTEL HU
Remoção da humidade e proteção anticorrosiva de equipamentos elétricos. Recomendado na proteção anticorrosiva e eliminação
da humidade de equipamentos elétricos sujeitos a ambientes húmidos. Elevada resistência à água. Evita falhas provocadas pela
água nos equipamentos elétricos. Protege da corrosão os componentes metálicos. Recupera equipamentos avariados pela
humidade. Aplicar o produto sempre puro.

Limpeza e tratamento de móveis
OPTICEDRO (ÓLEO DE CEDRO)
Limpeza, tratamento, proteção e embelezamento de móveis de madeira. Bom poder de limpeza. Protege os móveis do ressequimento
provocado pelos raios solares. Renova a cor da madeira e ao mesmo tempo exalta a sua beleza. Fácil de aplicar. Bastante económico
devido ao seu alto rendimento. Aplica-se puro.

Papel
Todo o tipo de papel
higiénico, jumbo,
industrial, toalhas de
mão, etc.

Filmop

Utensílios para a limpeza
e manutenção de todo o
tipo de superfícies

Máquinas Klindex
ROCKY
ROCKY como a UNIKA é a máquina ideal para lavar, puxar lustro e brilho em qualquer pavimento. Foi concebida com o objetivo de
ser muito competitiva em termos de preço mas mantendo um padrão de qualidade muito elevado. Graças à vasta gama de possíveis
acessórios disponíveis resolve todos os problemas de tratamento de pavimentos da melhor e mais económica forma.

ASPIRADOES
Uma gama de aspiradores de pó e líquidos fabricados com a mais elevada tecnologia, robustos, potentes, com pegas resistentes e
rodas direcionáveis facilitam e garantem um trabalho eficaz.

A mais pequena máquina lava e seca, existente no mercado, permite a lavagem e secagem em simultâneo. De utilização e transporte
fácil, funciona através de cabo elétrico ou bateria e com disco de 350mm.

Máquina de condutor sentado de largura reduzida para entrar com facilidade em zonas estreitas.

Pulverizadores
Capacidade Útil: 1 litro – 3111 P
1 litros 360 – 3111 PR
Vedantes:

Campo de Aplicação: pH 1-9
Info Adicional:
- Bico ajustável
- Escala

Capacidade Útil: 5 litros – 3237 P
8 litros – 3278 P
Vedantes:

Campo de Aplicação: pH 1-9
Info Adicional:
- Filtro integrado

Capacidade Útil: 1,5 litros – 3132 BC
Vedantes:

Capacidade Útil: 5 litros – 3275 PP
10 litros – 3270 PP
Vedantes:

Campo de Aplicação: pH 1-9
Info Adicional:
- Vedantes protegidos
- Bomba nylon
- Mola inox
- Válvula Segurança
- Bico ajustável

Campo de Aplicação: pH 1-9
Info Adicional:
- Pistão da bomba inox
- Bico em PVDF (p/quimicos agressivos)
- Mola da bomba em inox
- Polietileno de alta densidade
FPM = Viton®
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