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KIMOSAN
Detergente desinfetante para uso doméstico, civil e indus-
trial. Além de realizar uma eficaz ação detergente e des-
odorizante, desinfeta as superfícies graças à ação dos 
sais de amónio quaternário.

• AÇO INOXIDÁVEL
• MESAS
• FOGÕES
• SUPERFÍCIES DE TRABALHO

Cumpre com as medidas previstas para con-
trastar a epidemia de COVID-19

CARACTERÍSTICAS: Detergente líquido desinfetante per-
fumado para a limpeza e a higiene diária de todas as 
superfícies laváveis. Além de realizar uma eficaz ação de-
tergente e desodorizante, desinfeta as superfícies graças 
à ação dos sais de amónio quaternário. A sua fórmula foi 
melhorada para garantir a máxima higiene em qualquer 
ambiente: doméstico, industrial e hospitalar.

Ref. 19005 u.e.=2u. 9,99€

Desinfetante multissuperfícies

100u.

FAST HCS IPO 52
É um produto inovador que consiste num detergente des-
infetante multiúsos num pano especial descartável de face 
dupla, impregnado também com hipoclorito de sódio (≥ 
0,5%) e com desinfetante que contém dicloro isocianurato 
de sódio (PMC 18403), para limpeza e desinfeção de 
todas as superfícies laváveis. A ação sinérgica do deter-
gente com o nosso pano descartável spunlace garante 
uma sanificação profunda das superfícies.

Ideal para a desinfeção de todas as superfícies 
(mostradores, mesas, móveis...) previne os fe-
nómenos de contaminação cruzada.

Ação simultânea de limpeza e desinfeção

O uso de um pano diferente para cada superfície limita o 
perigo de contaminação cruzada.

Conseguem-se padrões superiores de limpeza e desconta-
minação face aos métodos tradicionais.

Ajudará a gerir mais facilmente o pessoal envolvido nos 
procedimentos de limpeza, porque serão mais rápidos, o 
pessoal estará menos cansado e serão necessárias menos 
intervenções extraordinárias.

A quantidade de água que se utiliza para a preparação de 
soluções de limpeza e desinfeção reduz-se consideravelmente.

Ref. 19011 u.e.=6u. 20,55€

Toalhetes desinfetantes

Ref. 19004 u.e.=6u. 2,79€
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• ALUMÍNIOS
• AZULEJOS
• LAVATÓRIOS
• PAVIMENTOS


