


LIMPEZA MULTI-USO 

 LIMPADOR FLOTADOR
Elimina todo tipo de sujidade com ação rápida, sem esforço e sem enxágue. Ideal para ser utilizado com 
pulverizador na limpeza de mesas, cadeiras, paredes, pisos, couros, sofás, fogões, azulejos entre outros.
O produto funciona utilizando a tecnologia de flotação, agindo apenas nas sujidades desprendendo-as da 
superfície. 
Diluição: 1:10

MAGIC 3 EM  1
Além da limpeza multiuso esse produto é altamente desinfetante, tem ótimo perfume e tira sujeira pesada de 
qualquer superfície.
Indicado para a limpeza de estofados, boxes de banheiro, paredes, azulejos, pisos, paviflex, carpetes, tênis, etc. 
É também auxiliar na cozinha, em especial na limpeza de geladeiras e fogões Diluição: 1:10

 DET AM
Limpador multiuso com grande poder de remoção de sujeiras difíceis, associado a força removedora de 
incrustações do amoníaco e não deixa cheiro forte. Espuma controlada, facilitando a operação de limpeza. 
Ameniza o cheiro de gorduras e frituras velhas
Indicado para a limpeza de paredes, pisos e qualquer superfície que necessite de uma ação poderosa de 
limpeza. Não danifica as superfícies onde é aplicado.
Diluição: 1:25,

 LIMPADOR COM ALCOOL

o limpador com álcool perfumado combina em um única formula a ação de detergência com o poder de 

limpeza do álcool. Seu perfume concentrado deixa um excelente aroma no ambiente realçando a sensação 
de limpeza.

 LUSTRA MOVEIS
Indicado para dar brilho e conservar superfícies de madeira e moveis em 
geral. 



LIMPEZA MULTI-USO 

 LIM + TUDO MÁXIMO: Indicado para remoção de graxas, óleos, fuligens, gorduras e outros tipos de 

sujidades pesadas. Dilui 1:20

 LIM + 3 em 1 PÉTALAS DO ORIENTE: Limpeza, perfume e desinfecção • Limpador de uso geral. 

Produto completo, limpa perfuma e desinfeta. Dispensa enxágue. Dilui 1:5

 Up Ox : é um limpador com oxigênio ativo Multiuso, indicado para diferentes tipos de tarefas, se trata de 

um produto muito versátil e eficiente. Com ele você pode higienizar diferentes áreas de sua casa ou 
empresa, como: cozinhas, pisos, paredes, banheiros, salas e escritórios.

2

MASTER CLEAN: É indicado para remoção de óleos e graxas, gordura animal, sujeiras de alimentos e 

acúmulos de sujeiras pesadas. É formulado para limpar pisos, paredes, vidros, fórmica, portas, superfícies 
plásticas e muitas outras superfícies não porosas.

É uma pasta MULTIUSO de uso doméstico ou profissional, 
ela remove: bolores, ferrugens, gordura corporal 
acumulada em azulejos, limpa e ameniza queimados 
do sol.

 SPOT ZERO.



Limpar com produto aromático é muito mais agradável e produtivo. 

O efeito do perfume diminui o impacto do esforço , resultando em 

mais produtividade além de deixar o ambiente com a limpeza 

evidenciada.

LIMPEZA PERFUMADA  



 Impressionante fixação do aroma durando horas no ambiente mesmo  depois 

de diluído!

Desinfetam com alta eficácia superfícies em geral (diluição 1:10 ou Super concentrado 1:30).Depois de
diluídos mantém sua ação contra germes e bactérias, e por serem concentrados proporcionam grande
economia. O Limpador Perfumador concentrado (diluição 1:10) tem dupla ação: limpa e perfuma o
ambiente. Ideal para limpar banheiros, armários, roupeiros, canis, lixeiras e interior de veículos.

Indicado para todos os tipos de superfícies 
laváveis do seu lar. Pode ser usado em cozinhas, 
banheiros, bancadas e principalmente pisos e 
azulejos.

 Limpador Perfumado

LIMPEZA PERFUMADA  



PERFUMADORES

 Alto poder de 
fixação

Alto poder de fixação: até 24 horas e impregnação aromática se 
houver uso frequente

Perfumador Tulipa 500 ml

Perfumador Lírio 500 ml

Perfumes Especiais

 500ml: Shyr e Lecry.

 120ml : Shyr, Lecry, Fresh, Buquê, Daisy, Anti-tabaco, 
Glayds, Puryfield e Ikebana.

 60ml : Shyr, Lecry, Fresh e Buquê.

Air Clean 

perfumador 1L

D7 Airfix Odorizador-500 ml-60 ml

 Elimina maus odores

 Ótimo para pulverização em 
ambientes fechados ou com 
pouca circulação de ar

 12 horas e 
impregnação 
aromática, se 
houver uso 
frequente

Pura Magia-500 ml
Anti-tabaco
Desejo
Bamboo 

 Aplicador
Spray vazio

100 ml

Pode ser usado em 
gotas ou diluído na 
água, renova o brilho do 
piso e deixa um 
agradável perfume no 
ambiente

OLEO PURO DE EUCALIPTO 



 Refil Varetas (1L, 400ml e 200ml)
Disponível nos aromas: Flor de Cerejeira, Lavanda, Rarós, Ambryst, Hocâ, Verti e Florset

 Saboneteira 
Vidro Luxo 

430ml

 Saboneteira 
Vidro Luxo 

100ml

 Saboneteira 
Vidro cintura 

100ml

 Frasco Vazio
Vidro luxo

100ml

 Frasco Vazio
Cintura
100ml

 Frasco Vazio
Pet

100ml

 Frasco Vazio
vidro liso

30ml

 Frasco Vazio
Cubo Liso

100ml



 Flor Tulipa
Madeira

 Flor Tulipa
Madeira

 Flor EVA
c/ véu

 VARA
PEROLA

 VARA
CRISTAL
COBRE

 VARA
HIBISCO



PERFUMADORES

Aparelho

Powe Sense

 Aparelhos automáticos profissionais 
com autonomia de regulagem 
ajustando-se a necessidade de 
perfumação. Os aparelhos simples 
possuem três ajustes de intervalos e 
botão ON-OFF

Aparelho

Exaccta
Aparelho

Simples

Aparelho

Simples

 Refil Sensações, fragrâncias com toques de requinte e altíssima 
concentração. LAVANDA INGLEZA, MARINE, CHÁ BRANCO, VENTO, CITRUS 
SENSE, FOLHAS DO BRASIL, FLORES DO CAMPO,BAMBOO, CAPIM LIMÃO, 
VANILLA, SICILIANO, FRUTAS VERMELHAS, PITANGA, MIMO, VERBENA, 
MADEIRAS, TANGERINA E CEDRO, ALECRIM BLANC, MELÂNCIA, CHOCOLATE, 
CAFÉ.

AUTOMÁTICOS

Perfumadores de alto desempenho 
para perfumar com sofisticação 
carros e banheiros



COZINHA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL



 DETERGENTE NEUTRO (superconcentrado)
É um detergente neutro superconcentrado com formulação balanceada, pH neutro, excelente formação de espuma 
e efeito desengordurante especial. Limpa muito mais que o detergente comum. Muito indicado na cozinha e por ser 
neutro é ideal para peles sensíveis. 

 GRILL
Limpador concentrado para limpeza de gordura queimada em panelas, fogões, fornos, chapas, fritadeiras, coifas, 
grelhas, churrasqueiras e similares. LIVRE DE CHEIRO Diluição: 1:5 ou puro.

 CLEARON CL
Ideal para banheiros, cozinhas...Produto aprovado para limpeza de restaurantes, açougues, peixarias, hospitais, 
clínicas e qualquer ambiente que precise de limpeza pesada com desinfecção.
Livre-se do mofo, sem o cheiro forte nas mãos! 

 FREE

Potente e versátil desengordurante que atua como  limpador severo de gorduras, 

mofo... Apresenta baixa toxidade, isento de soda cáustica. Largamente aprovado 

para uso em restaurantes, indústrias de alimento.

COZINHA DOMESTICA E INDUSTRIAL

 GEL PARA 

ALUMINIOS
Limpa e dá brilho intenso em 

utensílios de inox e alumínio com 

facilidade. Eficiente, não risca. 

Durável, não enferruja.

 SAPONÁCEO
CREMOSO

Limpeza de inox, mármores, 

banheiros

pisos, pias e metais.



 DETERGENTE NEUTRO
É um detergente neutro superconcentrado com formulação balanceada, pH neutro, excelente formação de 
espuma e efeito desengordurante especial.

 DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA
Limpador concentrado para limpeza de gorduras e sujeiras difíceis. Produto nobre não agride, não precisa 
luvas. PODE SER UTILIZADO EM ROUPAS

 DETERGENTE CLORADO
Ideal para banheiros, cozinhas...áreas externas, como calçadas, grades, portões, paredes externas e internas, 
ação total do cloro removendo mofo, terra e fuligem.

Linha Ipê

COZINHA DOMESTICA E INDUSTRIAL

 FORTY
Remove gorduras, barro, fuligem, mofo. Produto tratado praticamente sem cheiro e com inibidor especial não 
agride a pele.



CUIDADO COM AS ROUPAS



Lava Roupas

 Intense  Paixão

 ALVEJANTE SEM CLORO: 
Com o poder do 
OXIGÊNIO ATIVO, o 
alvejante limpa e 
remove manchas de 
roupas Brancas e 
Coloridas. Renovando 
as cores das roupas 
sem agredir o tecido.

 SOFT AMACIANTE 
PROFISIONAL : 
Superconcentrado. Use 5 
ml ou 1 tampinha para 
cada kg de roupa. Elimina 
as bactérias e fungos das 
roupas e prolonga a vida 
útil dos tecidos.

 PASSE FACIL: Aplique ao 
passar as roupas. 
Contém agentes 
amaciantes que 
aumentam a qualidade 
do acabamento nas 
roupas

 LAVA ROUPAS PREMIUM: Alto padrão de qualidade, oferecendo assim máxima limpeza e cuidado com a 
roupa, possui BRANQUEADOR ÓPTICO, que renova a cor das roupas, e deixa o branco mais branco

 LAVA ROUPAS CONFORT: Indicado para as roupas do dia a dia , oferecendo uma limpeza perfumada 
com maciez.

 LAVA ROUPAS COM ÁLCOOL: Destinados a roupas mais sujas, com alto poder de limpeza e com poder 
antibactericida. 

 LAVA ROUPAS de COCO e SOFT CLEAN: Indicado para roupas finas e delicadas. Sua fórmula é especial e 
não agride os tecidos conservando as roupas por muito mais tempo.

 ALVEJANTE PÓ WITE: Branqueamento total, pode ser utilizado em todas as cores.

Amaciante

AMACIANTE 
para roupas 
que precisam 
de um cuidado 
especial, pois 
mantém a sua 
roupa macia e 
com um toque 
suave, 
deixando a 
roupa 
perfumada por 
mais tempo.

 Além do incomparável 
perfume, remove 
manchas e possui 
branqueador óptico, 
resultado: Roupas super
brancas!



Pisos- Encardido –Manutenção-enceramento-Impermeabilização



DESINCRUSTANTE

 PÓS -OBRA - Desincrustante de alto impacto. Age 

eficientemente em pisos lisos e esmaltados. Não mancha . Use uma 
parte de Pós-Obra para 5 de água, molhe o piso e aplique a 
solução espalhando-a. Deixe agir por 5 minutos depois esfregue e 
finalmente enxague o piso. 

 STONE - Desincrustante de alto impacto. Age eficientemente em 

pisos de pedra, antiderrapantes ásperos e rústicos. Use uma parte 
de Stone para 5 de água. Molhe e aplique a solução espalhando-
a. Deixe agir por 5 minutos depois esfregue e finalmente enxague o 
piso. 

 ACESSÓRIOS COMPLENTARES SEVEN SANIT CROST

Desinfecção de vasos sanitários, 
mictórios...  Desincrustante de 
pisos, azulejos, vasos sanitários 
mictórios e superfícies.

 UP PÓS OBRA: Indicado para remoção de resíduos de cimento, 

argamassa e cal em pisos, rejuntes ou paredes. . Use uma parte de 
Up Pós Obra para 5 de água. Molhe e aplique a solução 
espalhando-a. Deixe agir por 10 minutos depois esfregue e 
finalmente enxague o piso. 



PISO – MANUTENÇÃO

 PORCELAN - Limpador neutro. Indicado para a limpeza de pisos finos,

especialmente o porcelanato de brilho intenso. Garante uma limpeza

eficiente sem prejudicar o esmalte.

Diluição 1:20

 GELEIA DE PINHO VERDE - Limpador diário com suave aroma de pinho. 

Age em sujeiras médias do dia a dia, realçando muito o brilho dos pisos. 

Diluição 1:20

 LIMPADOR HERBAL- Limpador diário com suave aroma mentolado, muito

agradável de usar. Age em sujeiras médias do dia a dia, realçando muito

o brilho dos pisos, inclusive porcelanatos . Diluição 1:20

 GELEIA DE PINHO INDUSTRIAL AMARELA- Limpador para sujeiras pesadas 

como terra, graxa e mofo. Trata-se de um produto com forte ação em 

faxinas drásticas de pisos, azulejos, paredes e forros. Alta formação de 

espuma e um rendimento espetacular. 1 litro rende até 50 litros

 LIMPA PISO: Limpador diário com suave aroma, garante brilho e

acabamento além da conservação da camada de esmalte.



 CERA AUTO BRILHO
Cera líquida incolor para todos os tipos de piso. Brilho instantâneo. Possui
fragrância exclusiva que perfuma o ambiente. Protege todos os tipos de
pisos, em especial, sintecados, marmorites, ardósia, Paviflex, granilite,
plurigoma e demais superfícies laváveis.
Rendimento: 40 a 60 m2 / L

 CERA BRILHOWAX
Cera líquida incolor. Brilho espontâneo e proteção prolongada. Ideal para
pisos laváveis, sintecados, vinílicos e similares, deixando agradável perfume.
Rendimento: 40 a 60 m2 / L

 CERA PRETA
Cera com alto teor de pigmento, que confere tingimento uniforme à
superfície e resiste à água, detergentes e tráfego. Permite o restauro
contínuo do brilho, o que proporciona economia. Específica para
superfícies escuras de mármores, cerâmicas, lajotas, paviflex, granilite,
marmorite, borracha, plurigoma, pisos asfálticos.

 REMOVEDOR GOLD
É um produto especialmente desenvolvido para remover ceras
emulsionadas e filmes acrílicos com alto teor de sólidos em pisos laváveis.
Remove ceras velhas incrustadas a vários anos.
Baixo odor, maior conforto para o operador e pessoas próximas.
Diluição: 1:5 até 1:10

Hydrofob 5L

 PROTETORES
As superfícies, deixadas expostas ao sol, chuva, frio, calor, umidade e
sujeira, tornam-se vítimas fáceis da descoloração, da sujeira e do
desgaste. A impermeabilização protege e prolonga muito a estabilidade
de pisos, paredes e muros, facilitando muito a limpeza.
Para a correta impermeabilização é necessário um diagnóstico prévio,
serviço especializado ou orientação técnica.



LINHA 

AGROPET

 LIMPA CANIL- O LIMPA CANIL LOWEST possui 

fórmula exclusiva com óleo de citronela que 

em combinação com o surfactante e 

tensoativos, promove limpeza e higienização, 

elimina odores indesejáveis e repele insetos e 

perfuma o ambiente em geral por um longo 

período..

 SANICOW ALCALINO 
CLORADO: Detergente 
alcalino clorado indicado 

para limpeza de utensílios de 
ordenha, tanques de 

evaporação, pasteurizadores 
e sistemas fechados. Pode 

ser usado em qualquer 
superfície, exceto alumínio 

galvanizado e pintado.

 SANICOWMASTER ACID: 
Detergente acido indicado 
para limpeza de utensílios de 
ordenha, tanques de 
evaporação, pasteurizadores 
e sistemas fechados. Remove 
incrustações calcarias 
provenientes da dureza da 
água e do leite..



Os vidros tornaram-se uma tendência mundial com aplicações em

fachadas, janelas, móveis e divisórias internas. Porém a manutenção

exige bastante, os vidros mancham, encardem, embaçam, além de

absorverem com facilidade colas, tintas e fuligem de veículos. Por isso

além de produtos e acessórios adequados é necessário um

conhecimento básico sobre como utilizá-los corretamente.

VIDROS



VIDROS

 GLASS LIMPA VIDROS
Possui formulação de fácil e única aplicação. Limpeza e
secagem instantâneas sem deixar manchas. Maior
rendimento devido à diluição proporcionando
economia nas aplicações. Ótimo acabamento em
fachadas, vidros de veículos, móveis e prateleiras.
Diluição 1:5

 RASPADOR 4CM
Para remover resíduos
presos ao vidro como
massas, colas, papéis, tintas,
etc. .

 RASPADOR 

PROFISSIONAL
Raspador que possui lâmina com 
dois lados, um deles afiado que 
serve para remoção de adesivos, 
tinta, fita crepe, etc. sem danificar, e 
outro cego para remover cimento e 
serviços mais pesados, inclusive em 
pisos. Possui capa de proteção para 
evitar  acidentes com a lâmina. 

 CLEAN GLASS
Limpa, encera e protege, dando
brilho intenso por um longo
período, podendo durar até 30
dias sem que haja necessidade
de uma nova aplicação,
bastando para mantê-lo limpo
apenas um pano seco no local
aplicado. 300ml - aerossol

 RODO GLASS

Com cabo extensor de 

alumínio  RODO EXTENSÍVEL

Base giratória, e         

permite a troca de refil  



 SABONETE LIQUIDO PEROLADO 1L
(erva doce, floral e frutas vermelhas)

 SABONETE LUXO
(flores da primavera, erva doce)

 SABONETE PEROLADO 5L

(erva doce)

 SABONETE 

LIQUIDO LOWEST
É destinado a limpeza 

suave das mãos e do rosto. 
Proporciona maciez e 

suavidade. Esse produto 
não agride a pele e possui 

pH neutro.



Veículos



VEÍCULOS

Alto poder de limpeza. Forma filme de teflon produzindo brilho intenso e proteção duradoura. Diluição: 1:100

 LAVA AUTOS

 ACESSORIOS QUE FACILITAM

É formulado com ativos que garante uma limpeza total para seu veículo deixando-o mais bonito e com brilho.

 SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA

De fácil aplicação e secagem rápida, sua fórmula moderna forma uma camada protetora que evita o 

ressecamento pneus, deixa um excelente brilho duradouro, deixa os pneus limpos e com aparência de novos.

 PRETINHO V8

Possui ação desengraxante que remove sujeiras pesadas, tais como: graxas, óleos e sujeiras comuns da superfície. 
Sua fórmula sem SOLVENTE, remove a sujeira sem agredir a superfície. 

 DETERGENTE MECÂNICO

 JET CERA

É um produto de alta qualidade, desenvolvido com tecnologia para finalização de lavagem 
automotiva!  Resultado profissional para estética do automóvel, através de fácil aplicação. 



É indicado para limpeza de chassi, sujidade de motores, pneus, carrocerias, limpeza pesada de pisos, 

pátios de manobras. Indicado também para limpeza e remoção de sujidades pesadas onde houver 
necessidades de um produto concentrado.

 SOLUPAN

É um detergente ácido formulado para limpar alumínio, máquinas e estruturas de concreto sem corroer 
a superfície. Seu alto poder desengraxante remove graxas, óleos, gordura de pisos e paredes e sujeiras 
encardidas de oficinas.

 INTERCAP

Produto em alta concentração. Elimina graxas principalmente em motores de moto e carro. NÃO
MANCHA NEM DESBOTA O MOTOR DA MOTO OU CARRO. Pode ser usado em maquinários sujos de graxa.
Diluição:1:40.

 DENSO

VEÍCULOS

Produto em alta concentração. Eficaz na eliminação de encardidos principalmente em motores de
moto e carro. NÃO MANCHA NEM DESBOTA O MOTOR DA MOTO OU CARRO. Diluição:1:40.

 SEVEN AT

A linha de Silicone foi desenvolvido para a

proteção do interior de toda a linha automotiva.

Além de uma ótima proteção, deixa um aspecto

de limpeza e conservação. Não mancha ou

engordura a superfície. Fácil aplicação.

 GEL EVOLUX e SILIC GEL



PIRISA HIGISOL

 GOTA MÁGICA

Atua na neutralização de 

odores, encapsula as moléculas 
de mau cheiro, impedindo que 
ele se espalhe pelo banheiro.

 GEL ADESIVO
Gel adesivo sanitário com microesferas 
que liberam perfume concentrado.

 PASTILHA ADESIVA
Prática e higiênica, a Pastilha Adesiva Higisol
limpa e perfuma o vaso sanitário de forma 
eficaz. Dispensa o uso de cestinha.

 BLOCO SANITÁRIO
Bloco sanitário para uso em caixa 
acoplada, com função 4 em 1: Limpa, 
perfuma, colore a água e é muito prático, 
pois dispensa o uso de cestinha.



A linha de sacos para lixo é produzida em Polietileno 
de Alta Resistência, resultando em um produto de 
alta qualidade.
Os sacos para lixo destinam-se ao consumo do 
usuário domiciliar, bem como restaurantes, hotéis, 
lojas, bares, indústrias, motéis, etc...
São fabricados nas cores preto e azul, nos seguintes 
tamanhos, obedecendo rigorosamente os padrões 
da norma ABNT.

SACOS PARA LIXO



Nossa linha de Papéis conta com, papéis 
higiênicos (folha simples e dupla), toalhas de 
cozinha, toalhas em rolo, toalhas intercaladas, 
papel higiênico rolão, lençol Hospitalar dentre 
outros

PAPÉIS



Acessórios Especiais

Acessórios especiais são

peças fundamentais para a

realização de uma limpeza

rápida, confortável e segura,

produzindo alto desempenho

em sua realização.



Acomoda todo o material e o lixo, evita idas e vindas
contribuindo significativamente para o rendimento
do trabalho; e visto que é observado pelo público,
transmite uma mensagem de limpeza moderna, séria
e organizada.

BALDE ESPREMEDOR COM DIVISORIAS 

(água suja/água limpa) 32 L.

Evita devolver a sujeira para o piso. Permite limpar
grandes áreas sem se abaixar, e como tem rodas, não
precisa ser erguido. O espremedor com alavanca
dispensa o torcer com a mão, afastando o risco de
lesão por esforço repetitivo.

Acessórios Especiais

KIT MOPINHO

Permite limpar rodapés e entra com facilidade em espaços com
muitos móveis. O espremedor dispensa o torcer com a mão
afastando o risco de lesão por esforço repetitivo.
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Dura 20 
vezes 
mais que 
um pano 
de chão.

MOP ROTATIVO 
CESTO EM ALUMINIO.

MOP ROTATIVO CESTO EM 

ALUMINIO COM RODINHAS E 

RESERVATORIO PARA PRODUTO.

REFIL CHENILE REDONDO
PARA MOP ROTATIVO

REFIL PARA MOP ROTATIVO

Uma nova alternativa 
para a limpeza do chão 
com descanso para os 
pulsos e para a coluna, 
simplificando muito a 

tarefa de quase todos os 
dias.



 MOP ROTATIVO
Com sistema para facilitar a 
remoção do excesso de água e 
lavagem do esfregão, é eficiente e 
muito higiênico.

 SPRAY MOP 
O Sistema do Gatilho de Pulverização Spray garante 
que o produto de limpeza seja aplicado no piso de 
forma econômica e controlada. O Spray Mop é ideal 
para deixar seu piso rapidamente limpo de modo 
muito mais fácil!

MOPS

 KIT MOPINHO
Contendo balde com 
espremedor e mop, este 
esfregão auxilia em 
trabalhos de limpeza em 
diversos locais como 
hospitais, escritórios, 
escolas, etc.

MOP ALTA TORÇÃO



 MOP PÓ

Indicado para limpeza seca de áreas industriais, comerciais, residenciais e 
hospitalares. Possui efeito eletrostático sobre o pó, capturando-o mais 
facilmente sem dissipá-lo pelo ambiente;  aumenta o intervalo entre as 
limpezas úmidas, aumenta o brilho dos pisos; se dobra com facilidade para 
passar embaixo de mesas e móveis com pés. cabo especial com 1,40m. 
Lavável.

 SUPER RODO

O rodo torce por você. Com ele você limpa, varre e seca ao mesmo tempo. 
Não resseca as mãos, pois dispensa o contato com a água e produtos 
químicos. Prático, higiênico, ideal para limpeza de pisos, azulejos, carpetes, 
piscina, banheira.

Acessórios Especiais

 PLACA SINALIZADORA

Considerada um equipamento de segurança coletiva. Previne o risco 
de acidentes. Demonstra consideração pelas pessoas e inibe o tráfego 
nas áreas que estão sendo limpas. A cor amarela estimula o estado de 

atenção.

Move-se em todas as direções, permitindo esfregar o chão, paredes e 
teto. Pode ser adaptado em cabo prolongador, atingindo áreas altas. 
Permite o uso de diversas fibras, para diferentes superfícies. Pode ser 

utilizado como MOP pó, para cuidar de pisos finos.

 SUPORTE LT

 ESFREGÃO ARTICULADO 30 CM

Plumas firmes, que não riscam. Ideal para lavar paredes, pisos, toldos, 
vidraças, veículos grandes. Permite adaptar a posição do esfregão 
de acordo com a limpeza.

 ESFREGÃO HIDROANGULAR 25 CM

Plumas firmes, que não riscam, ideal para lavar paredes, pisos, 
toldos, vidraças, veículos grandes.

 BALDE QUADRADO

Super resistente. Prático e feito para usar
com o Super Rodo inox.



MÁQUINAS  

Máquinas com diâmetro de 270mm a 510 mm.Quanto maior o diâmetro maior o rendimento da maquina. Lava
pisos rústicos, pisos de pedra, pisos internos. De acordo com a superfície pode-se alternar as peças entre discos e
escovas deixando o equipamento versátil e dinâmico.



VASSOURAS

 VASSOURA 
VARRE ONDA

 VASSOURA 
LATINA

 VASSOURA 
CONDOR

 VASSOURA DE 
PIAÇAVA

 VASSOURA 
BRASIL

 VASSOURA 
PIAÇAVA

 VASSOURA 
GREEN FLEX

 VASSOURA 
ROBUSTA

 VASSOURA CHÃO 
SIMPLES

 VASSOURA  
ROBUSTA

 VASSOURA  
VARRY 1000

 VASSOURÃO 
REFORÇADO

 PÁ ROBUSTINHA

 VASSOURINHA E 
PÁ DE MÃO

 PÁ ROBUSTA 
GRANDE

 PÁ ROBUSTA 
INCLINADA

 PÁ COLETORA SP

PÁS

 RODO PUXE LIMP 
MASTER C/LUVA –
25 e 35 CM

 LIMPA TETO

 SANITÁRIA 
HASTES 
RETAS

 SANITÁRIA 
360



 RODO CLIP PLÁSTICO 30 CM
 RODO CLIP PLÁSTICO 40 CM

 RODO PLÁSTICO 60 CM

 MULTIRODO

 RODO PROFISSIONAL EM 
ALUMÍNIO DE 1M

RODOS

 RODO CLEAN 40 CM

 RODO CLEAN 50 CM

 RODO CLEAN 60 CM

 RODO INDUSTRIAL 75 CM

 RODO INDUSTRIAL 1 M



CABOS

 3 METROS REGULAVEL EM QUALQUER PONTO

 4 METROS REGULAVEL ALUMINIO

 SUPORTE ORGANIZADOR DE CABOS

Um problema persistente na limpeza é a ordem.
Armazenar os itens com cabos é uma grande
dificuldade, por isso apresentamos o organizador
profissional com o sistema braçadeira que acomoda o
cabo em qualquer altura, além disso as braçadeiras se
movimentam dentro do suporte facilitando ajustes nas
peças guardadas.

Cabos avulsos são importantes, pois permitem recuperar itens como vassouras e rodos que
na falta do cabo terminam no lixo quando poderiam ainda ser utilizados por muito mais
tempo. Os cabos mais longos favorecem o descanso da coluna vertebral, reduzindo o
desgaste físico.

CABO CHAPA DE AÇO 3,0M

CABO CHAPA DE AÇO 1,5M

CABO ALUMÍNIO EPÓXI 1,4M

CABO ALUMÍNIO 1,35

CABO MADEIRA 1,4M

CABO MADEIRA 1,2M

 6 METROS REGULAVEL ALUMINIO



A microfibra é 100 vezes mais fina do que um fio de

cabelo com alta capacidade de absorção. Pode

absorver até 7 vezes o seu próprio peso em água. Retira

e retém a sujeira e a umidade entre suas minúsculas

fibras evitando que voltem para a superfície. Imbatível

no acabamento da limpeza.



 PANO SECA TUDO

 TOALHA GELADA

 PANO CINZA

 PANO SUPER BRANCO

 LUVA CHENILLE

 PANO DE COPA

 CAPA PARA RODO

 ESFREGÃO MICROFIBRA

 FLANELA

 PANO SUPER 
ABSORÇÃO 
MICROFIBRA

 BIG TOALHA 
MICROFIBRA

PANOS



Tapetes

 Tapete Chenille

 Tapete de porta 
emborrachado

 Capacho

 Tapete de Porta

 Tapete  Indiano

 Tapete  de Cozinha

 Tapete 
Capacho 

Vinil



FACILITADORES

 Pulverizador 
anatômico 500 
ml 

 Gatilho de 
Pulverizador 

 Aplicador Spray
120ml 

 Válvula 
Carregadora 

Simples 

 Aplicador de Chão 
500 ml 

 Válvula 
Carregadora de 

Galão 5ltrs

 Aplicador 
Spray 300 ml 

 Aplicador
Spray vazio

100 ml

 Pulverizador 
Profissional de 
Alta Precisão 

 Galão com 
Válvula 
Carregadora



 DISPENSER

PAPEL TOALHA

 DISPENSER 

PAPEL HIGIENICO
 SABONETEIRA  

FIXA

 POUPA COPOS 

ÁGUA 

 POUPA COPOS

CAFÉ

 COPOS DESCARTÁVEIS 

180ml, 150ml, e 50ml
Pacote com 100un

, ou caixa com 2500un.



 LUVA MUCAMBO

FORRADA  LUVA DE LATEX

 LUVA NITRÍLICA  LUVA DE VINIL

 LUVA 

LONGATEX

ESPONJAS, FIBRAS E ESCOVAS

 ESPONJA DE 
LOUÇA DUPLA 

FACE

 ESPONJÃO 
DUPLA FACE

 ESPONJA 
PROTETORA DE 

UNHAS

 ESPONJA NÃO 
RISCA

 ESPONJA GRILL

 ESPONJA LAVA 
CARRO

 ESPONJA OVAL

 FIBRA VERDE, 
BRANCA E AZUL 

ULTRA

 FIBRA 
PEQUENA 
AZULADA

LUVAS

 ESCOVA COM 
ALÇA

 ESCOVA

 ESCOVA 5S

 ESCOVA 
D’KANTO



 20L

 20L
 12L

 15L

 15L

Lixeiras



PROJETO ESTAÇÃO DE LIMPEZA

 Quanto mais ordem  mais produtividade, mais alegria ao realizar a limpeza ,
mais pessoas se sentem motivadas a participar, pois tudo está a mão, os materiais

não se perdem, economiza-se produto e ganha-se tempo.

Limpeza funcionando bem é garantia de local agradável onde o público terá prazer em permanecer

No projeto acima, foram 
utilizados 2 dispensadores
de cabos da linha profi,
5 prateleiras em mdf simples 
pintadas e impermeabilizadas,
cantoneiras de metal,  
01 tanque plástico simples, 
01 varal sanfonado, 
01 suporte para mangueira.



Os males da coluna tão comuns nos dias de hoje em geral derivam de longos anos de atividades sem levar 
em conta a importância de uma boa postura e de se evitar sobrecargas desnecessárias. Nas atividades de 
limpeza são grandes os riscos de lesões pelo fato dos serviços serem repetidos quase todos os dias. Abaixar-
se, torcer panos, inclinar-se, carregar baldes pesados, tudo isso ao mesmo tempo e rotineiramente 
favorecem as lesões. Os problemas na coluna causam enorme sofrimento, os tratamentos são complexos, 
muitas vezes ineficazes, a maioria das cirurgias são caras, dolorosas e deixam limitações. O bom senso diz 
que todo o empenho pela saúde da nossa coluna e a dos nossos colaboradores vale muito a pena.
Acesse: www.colunar.com.br e saiba muito mais.

CUIDADOS COM A SUA COLUNA

BAIRRO DUQUE DE CAXIAS - SITE: www.liare.com.br - E-MAIL: liare@liare.com.br

SÃO LUIZ GONZAGA - RS - CEP 97800-000 - FONE 55 3352 2816 -

CEL 55 8435 2648   CEL  55 8436 7337

RUA DINARTE VIEIRA MARQUES, 590

LIARE LIMPEZA


