Linha de Produtos

Limpeza de Veículos e Máquinas em Geral
Ativado Conc. - SM
Ativado - SM

Detergente Ativado
Os Detergentes Ativados são utilizados
para limpeza de encardido de terra em
chassis, carrocerias, motores, furgões
de alumínio, pisos de pedra ou
cerâmico e revestimentos de azulejo.

Embalagens:
- TR200
- BB200
- BB50
- BB20
- CX4BB5

SM Concentrado
SM - 8

Detergente Alcalino
Os Detergentes Alcalinos são
utilizados para limpeza de superfícies
oleosas, gordurosas ou sujas de graxa,
em chassis, carrocerias de madeira,
motores, máquinas agrícolas, paredes
e pisos.

Embalagens:
- TR200
- BB200
- BB50
- BB20
- CX4BB5

960 - SM
Detergente Super Espuma - SM
Detergente Creme Concentrado - SM
Detergente Creme - SM
Azulão - SM

Detergente Neutro
Automotivo

Embalagens:
- TR200
- BB200
- BB50
- BB20
- CX4BB5

Os Detergentes Neutros Automotivos
são utilizados na limpeza manual ou
automática de veículos, como lataria
de carros, caminhões , motos, etc.

Polly Pink - SM
Desengraxante Conc. Neutro - SM
Multiuso - SM
Limpa Sider - SM
Super - SM
Polimix - SM

Limpadores Especiais
Os Limpadores Especiais são
utilizados para limpeza de superfícies
oleosas ou gordurosas, em chassis,
motores, lataria de veículos (ônibus,
carros, caminhões, motos, máquinas e
barcos), pela sua baixa ou média
alcalinidade, promove uma limpeza
sem agressão à superfície.

Embalagens:
- TR200
- BB200
- BB50
- BB20
- CX4BB5

Proteção e Acabamento
Cera Limpadora em Pasta - SM
Cera Protetora - SM

Ceras
A Cera Limpadora SM e a Cera
Protetora SM são usadas na reparação
e proteção de pintura de veículos.
Promovem um nivelamento na pintura
queimada e uma camada protetora de
alto brilho resistente à ação do tempo.

Silicone - SM
Silicone Gel - SM
Pasta Revitalizadora - SM

Silicones
O Silicone SM é utilizado na proteção e
acabamento de painéis, pára-choques
e borrachas.

Prima - SM
Pneu Negro - SM

Pneu Pretinho
O Pneu Pretinho SM é utilizado na
revitalização de borrachas em pneus e
pisos em geral, promove um
acabamento com brilho e nivelamento
na cor da borracha.

Embalagens:
- TR200
- BB200
- BB50
- BB20
- CX4BB5

Outras Limpezas
Detergente Neutro - SM
Detergente de Cozinha - SM
Amaciante - SM
Limpa Vidro - SM
ML - SM

Os produtos SM utilizados em outras
limpezas, caracterizam-se por
formulações específicas como:
Detergente Neutro SM de uso geral;
Detergente de Cozinha SM, para limpeza
de utensílios;
Amaciante SM de roupas, para uso em
lavanderias;
Limpa vidro SM de uso específico;
ML - SM de uso em inox e pedras de piso.

Embalagens:
- TR200
- BB200
- BB50
- BB20
- CX4BB5

Limpeza Industrial
704 - SM

O 704-SM é utilizado para limpar
manualmente ou com aparelhos
geradores de espuma, superfícies
pintadas ou esmaltadas, metais
ferrosos e não ferrosos, plásticos,
azulejos, vidraçarias de laboratórios e
utensílios, em locais que manipulam
produtos alimentícios em geral.

Embalagens:
- TR200
- BB200
- BB50
- BB20
- CX4BB5

Detergente Alcalino

736 - SM

744 - SM

O 744-SM é usado manualmente na
limpeza geral de instalações e
equipamentos de indústrias
alimentícias em geral, cozinhas
industriais e indústrias de bebidas. Pela
característica de sua formulação, pode
ser usado também para limpeza e
sanificação das mãos e antebraços.

O 736-SM é utilizado para limpeza em
máquinas de lavar a jato tipo túnel
(latões, caixas de leite, formas, ovos,
etc), limpeza por circulação “CIP”
(circuitos, tubulações, ordenheiras
mecânicas, etc) e Spray Ball
(caminhões tanque, tanques de
estocagem, resfriadores, etc), em
indústrias alimentícias.

O 747-SM é um detergente
desenvolvido para limpeza de tanques,
tubulações (limpeza externa), paredes,
pisos, etc. Em frigoríficos (avícolas,
suínos, bovinos, etc), laticínios, fazenda
de gado leiteiro (ordenhadeiras),
granjas de ovos, usina de açúcar,
indústrias de pescados, de bebidas e
alimentícias em geral.

O 789-SM é utilizado para limpeza
manual de todo e qualquer tipo de
superfície resistente à soluções
alcalinas, que estejam impregnadas
com altos teores de óleos, gorduras
animais e vegetais; resíduos
inorgânicos do processamento de leite;
óleos minerais e borrachas decorrentes
do tráfego de empilhadeiras. Em
laticínios, frigoríficos, indústrias de
bebidas e alimentícias em geral.

Detergente Neutro

747 - SM

789 - SM

785 - SM

764 - SM

O 785-SM é utilizado para limpar
manualmente por aspersão ou com
auxílio de equipamento gerador de
espuma, todo e qualquer tipo de
superfície que esteja impregnada com
gorduras e óleos, em frigoríficos,
laticínios, indústrias de bebidas e de
alimentos em geral.

Desinfetante
O 764-SM é utilizado para limpar
manualmente, por spray ou imersão,
para desinfecção de botas
(pedilúvios) pisos, paredes,
máquinas e equipamentos, em
hospitais, indústrias farmacêuticas e
alimentícias em geral.
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