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Já faz muito tempo que erramos em tudo o que era necessário errar. 
Agora, você já só pagará acertos.

Acertamos nos produtos
Em Thomil Profissional trabalhamos por uma grande obsessão: A Qualidade. E nunca a sacrificamos em troca de nada. 
Procuramos que as nossas fórmulas, embalagens e sistemas sejam simples e eficazes. Que verdadeiramente lhe ajudem a 
conseguir rendimento e rentabilidade. Os nossos produtos são uma garantia de acerto para si.

Acertamos nos serviços
O cliente actual necessita algo mais do que produtos de limpeza, necessita soluções completas e simples. As nossas 
fórmulas químicas são só uma parte do nosso pack de serviços para o cliente: dosagem controlada, assessoria em materia 
de legislação, formação personalizada, assistência técnica eficaz, documentação clara e disponível, relatórios sobre 
consumos/rentabilidade e uma distribuição próxima, eficaz e interessada em que tudo aconteça como você necessita.

Para além disso, aos clientes de cadeias e grandes corporações lhes impressionará 
a eficácia dos nossos serviços:
• Uma única negociação nacional-internacional.
• O mesmo produto ao mesmo preço em todas as suas localizações.
• Sempre o mesmo padrão de serviço em todas as suas localizações.
• Uma única gestão financeiro-administrativa centralizada na Thomil.
• Um objectivo comum de rentabilidade para si que manteremos em conjunto.
• Um centro único de informação sobre custos, prazos, entregas, sugestões e formação do seu pessoal.

Os nossos serviços garantem o êxito da sua opção por Thomil

Cumprimos todas as normativas
Vivemos num mundo globalizado e preocupado pela sustentabilidade do Meio Ambiente. A química actual enfrenta novos 
tempos, tempos de mudanças muito aliciantes: conseguir limpar mais e melhor do que nunca com o menor impacto ambiental. 
A Thomil está aí. Estamos com as mudanças. ESTAMOS empurrando-as e promovendo-as. Preocupa-nos e ocupa-nos.

Quase tudo o que se legisla de novo em matéria química tem hoje uma clara orientação de proteção do meio ambiente: 
registos, novas normas, directivas, homologações e novos  
procedimentos “mais verdes”, mais respeitosos, mais lógicos.  
Queremos um futuro mais limpo e bem mais ecológico. ISO 9001,  
ISO 14001, REACH, ECOLABEL, são só alguns exemplos para onde  
caminhamos com os nossos clientes. Sem traumas. A nível normativo,  
Thomil é uma garantia para si.

A quase ninguém lhe agrada limpar. A todos nos agrada a limpeza

Sabemos que limpar é um trabalho tedioso e pouco valorizado.

O catálogo que Você tem nas suas mãos deve ajudar-lhe a obter soluções 
para os seus problemas, mas não esqueça que é só um catálogo, o mais 
importante são as pessoas e todos precisamos sentir-nos úteis para 
nossos clientes.

Não hesite em contactar-nos. Será um contacto que não o vai 
comprometer em nada, mas certamente na Thomil mobilizará 
pessoas. Iremos propor-lhe soluções rápidas, eficazes, simples e 
económicas que lhe mostrarão que a limpeza lógica é algo muito 
rentável para a sua entidade e um minúsculo investimento 
comparado com o enorme ganho na imagem do seu negócio 
perante os seus clientes. A limpeza perfeita é a mais económica
das campanhas de Fidelização.

Em qualquer caso, queremos agradecer-lhe sinceramente a sua
confiança e o interesse que nos demonstrou. 



que os utilizam. São bem mais efetivos, bem mais



LSLE 003                           Pulverizador 500ml.           Caixa 12 uds.                    84 36024504699

500 ml.

Fórmula profissional que limpa e dá brilho a qualquer tipo de superfí-
cies rapidamente e sem esforço. Contém extrato de abacate e glicerina 
que deixa uma limpeza eficaz e um brilho intenso. Deixa um perfume 
agradável e elegante e não deixa marcas sobre as superfícies tratadas.  

Multi Splendid

abrilhanta sem deixar rastos do pano, retardando a rede-
posição da sujidade. Agradável perfume a côco com efeito 
ambientador.

250 m2

6

1 l.

1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Produto de limpeza de efeito anti-estático. Protege e regenera as 
superfícies de impressoras, fax, fotocopiadoras, teclados e qualquer 
material de ofimática eliminando a eletricidade estática acumu-
lada e retardando a redeposição do pó e sujidade. 750 ml.

750 ml.

400 ml.

1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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.

750 ml.

1 l.

1 l.

850 g.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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D-30D-30

Desengordurante alcalino para limpeza de gorduras entranhadas 
em todo o tipo de superfícies. Muito recomendado para centrais de 
espuma em indústria alimentar.

D-50

Desengordurante alcalino concentrado para limpeza de gorduras 
muito entranhadas em exaustores, filtros, grelhas, fornos, chapas 
de assar, azulejos e utensílios de cozinha.

em

Produto de limpeza desengordurante para pavimentos sem trata-
mento. Especial para auto-lavadoras ou monodiscos. Com baixo 
teor de espuma.

Desengordurante alcalino multiusos para a limpeza de todo o tipo 
de sujidades, e especialmente gorduras, em superfícies que permi-
tam o uso de produto alcalino para além de pavimentos e cozinhas.

Poderoso produto de limpeza de fornos, exaustores, fritadeiras, filtros, 
superfícies e utensílios com gorduras entranhadas. Graças ao seu efei-
to súper aderente mantém o contacto com a sujidade inclusive sobre 
superfícies verticais facilitando a sua eliminação quase sem esfregar.

1 l.

1 l.

1 l.

1 l.

1 l.
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



a
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12-20/4006539HA
13697

LSGL 068                           Bilha 10l.                           1 unidade                        84 36024501360

EX

EX

Produto bactericida de ação tripla: Limpa, Desinfe-Biocida de uso veterinário. Produto bactericida de 
ação tripla: Limpa, Desinfeta e Desodoriza todo o 
tipo de superfícies laváveis. Materia activa: Cloreto 
de Benzalcónio (4,56%). Registo para uso na Indús-
tria Alimentar.

ACM Nº 284/00/17NBVPT

Produto desinfetante clorado alta
concentração

Degrass D-40 Bac
Desengordurante desinfetante para 
industria alimentar (TP4)

DESCRIÇÃO
Biocida de uso veterinário. Fórmula alcalina 
para a limpeza e desinfeção profunda de su-
perficies e utensilios. Efeito 3D: Desengordura + 
Desinfeta + Desodoriza num só passo. Produto 
bactericida e fungicida. Registo para uso na In-
dústria Alimentar. 

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

LSLG 059 EX Bilha 4 l. Caixa 2 uds. 84 36024505030

LSLG 058 Bilha 10 l. 1 unidade 84 36024505023

R
E G I S T R

A
D
O

Nº REG. 16-20/40-08648-HA
H.A.C.C.P13697

Biocida de uso veterinário. Produto de limpeza desinfetante 
de máxima eficácia para a limpeza e desinfeção de superfícies 
resistentes a cloro. Elevado conteúdo em cloro livre depurado 
(8% à saida de fábrica). Assegura a eliminação de microor-
ganismos. Não contém perfumes nem corantes. Autorizado 
para a desinfeção ambiental de tipo geral e em particular 
para a Indústria Alimentar como desinfetante de contacto em 
superfícies.

1L 500 m2

ACM Nº 361/00/18NBVPT

1L

LSLG 076 EX Bilha 4kg. Caixa 4 uds. 84 36024502619

1 l.

1 l.

1 l.

1 l.

Produto desinfetante bactericida e fungicida pH neutro

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



Desinfetante de frutas e vegetais

mentar  para  lavagem  e  desinfeção  de  frutas  sem

Produto de limpeza em gel com cloro ativo de uso

me sabão Marselha. Muito aderente.

LSBA 002                          Pulverizador 750ml.           Caixa 12 uds.                     84 36024500820

LSBA 004                          Bilha 4l.                             Caixa 4 uds.                       84 36024503708
11

ação higienizante. Elimina

danificar.

Tenso Clhor
Gel produto limpeza clorado perfume sabão 
marselha

1 l.

1 l.

1 l.

750 ml.

Detergente com bioálcool de pH neutro para a 
limpeza profunda e higienização de pavimentos e 
todo o tipo de superfícies laváveis. O seu agradável 
perfume gera um efeito ambientador e transmite 
uma enorme sensação de limpeza e higiene. Man-
tém o brilho e não danifica as superfícies.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Desincrustante e anti-óxidos para
WC’s e urinóis

Doseador Desinfetante Alimentar

dosagens exatas sem 
desinfetantes ou

correta.

Produto de limpeza viscoso e concentrado de ação
rápida. Remove e elimina óxidos, pedra da urina, 
ferrugens e incrustações em sanitas e urinóis de  
casas de banho sem libertar vapores tóxicos.

800 g.

275 ml.

Pulverizador de grande capacidade com difusor regulável e bocal forma espuma. Dada 
a sua enorme capacidade permite pulverizar o produto facilmente em grandes superfí-
cies com o mínimo esforço. De manipulação manual, funciona através de ar a pressão. 
Podese utilizar para a aplicação de produtos neutros, alcalinos e ácidos.

• Resistente, fácil e comodo.
• Dosagem manual correta.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO





Kony Ultra Bac Lemon
Lava-louças manual higienizante ultra concentrado

DESCRIPÇÃO

Detergente de pH neutro. Limpa e desengordura em pro-
fundidade a louça, copos, talheres, utensílios de cozinha e 
superfícies frias laváveis, removendo gorduras e sujidades, 
tanto alimentos processados como crus.  Gera uma limpeza 
e uma higiene segura, rápida e profunda. Pode-se utilizar 
puro direto no esfregão ou diluido para lavar e higienizar 
mediante demolho ou sistema de esfregado.  Cumpre a nor-
mativa UNE-EN 1276, efetivo contra a Salmonella typhi.

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

LVDM 043 Garrafa 750 ml. Caixa 6 uds. 84 36024505009

LVDM 047 Bilha 4 l. Caixa 2 uds. 84 36024505016

1 L
5000
pratos

H.A.C.C.P

1 l.

1 l.

1 l.

Detergente neutro de uso geral para a lavagem 
manual da louça, talheres, copos, panelas e todo o 
tipo de utensílios de cozinha. Colocado no esfregão 
ou esponja de lavar remove e desengordura com  
facilidade, proporcionando uma secagem rápida e um alto 
nível de brilho. Contém emolientes para proteção da pele.

Detergente neutro ultra concentrado de uso geral e para a
lavagem manual da louça, copos, vidro, panelas e todo 
o tipo de utensílios de cozinha. Colocado no esfregão ou  
esponja de lavagem remove e desengordura com facili-
dade, proporcionando uma secagem rápida e um alto nível 
de brilho. Contém emolientes para proteção da pele.

14

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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*Disponível também COMPLEX PLUS. Consultar.

LVDA 015                          Bilha 4,6kg.                       Caixa de 2 uds.                 8436024503081

LVDA 005                          Bilha 4,6kg.                       Caixa 2 uds.                     84 36024502909

Bilha 4,8kg.                       Caixa 2 uds.

B

*Disponível também DELTA PLUS. Consultar.

*Disponível também UNIVERSAL PLUS. Consultar.

1 l.

1 Kg.

Detergente líquido concentrado de elevado poder desen-
gordurante e desmanchante para a lavagem de louça,  
copos, vidro e utensílios de cozinha em máquinas lava-
louças ou túneis de lavagem. Contém sequestrantes de cal-
cário e minerais que impedem a formação de incrustações. 
Muito rentável e eficaz. Apto para uso em águas de até 
15ºHF. Compatível com aço inox, louça e plásticos.

Detergente líquido concentrado de elevado poder desen-
gordurante e desmanchante para a lavagem de louça, 
copos, vidro e utensílios de cozinha em máquinas de lavar
louça ou túneis de lavagem. Contém sequestrantes de cal-
cário e minerais que impedem a formação de incrustações. 
Muito rentável e eficiente. Doses baixas para durezas de 
até um máximo de 40ºHF. Compatível com aço inox, louça 
e plásticos. Não contém soda cáustica.

Detergente líquido concentrado de elevado poder desen-
gordurante e desmanchante para a lavagem de louça,  
copos, vidro e utensílios de cozinha em máquinas de lavar 
louça ou túneis de lavagem. Contém sequestrantes de cal-
cário e minerais que impedem a formação de incrustações. 
Muito rentável e eficiente. Doses baixas para durezas de 
mais de 40ºHF. Compatível com aço inox, louça e plásticos. 
Não contém soda cáustica.

1 Kg.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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 Auto-Sani LV

ro ativo destilado

Micro LV
Detergente sólido clorado lava-louças

Detergente sólido ultra concentrado de elevado 
poder higienizante e desmanchante. O seu con-
teúdo em libertadores de cloro torna-o apto como 
recuperador e desincrustante.

LVDA 052                         Balde 5kg                          1 unidade                          84 36024504866

1kg
4500
pratos

1 l.

1 l.

1 Kg.

1 Kg.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Garrafa 900g.                    Caixa 6 uds.

monodose

formação de manchas de calcário e incrustações.

1 Kg.

1 l.

900 g.

5 Kg.

10 máq.
de 20 l.

40 máq.
de 20 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Referência Produto Descripção

LVDS 004    Fotografía 1 Doseador TCF Detergente caudal não regulável

LVDS 024    Fotografía 2 Doseador TCV Detergente caudal regulável

LVDS 044    Fotografía 3 Doseador TA Secante caudal regulável

LVDS 064    Fotografía 4 Doseador túnel TDA Detergente + Secante

DPDI 006    Fotografía 5 Torneira doseadora JUMBO Regulador de caudal

DPDI 046    Fotografía 6 Doseador manual de émbolo Para bancas de cozinha

LVDS 035    Fotografía 10 Central de higiene EURO 1 produto 

LVDS 036    Fotografía 10 Central de higiene EURO 2 produtos

LVDS 037    Fotografía 9 Central de espuma 1 prod. 15 mt. mangueira standard Sector agro-alimentar

LVDS 038    Fotografía 9 Central de espuma 2 prod. 20 mt. mangueira standard Sector agro-alimentar

LVDS 039   Carro móvel aço-inox Sistemas de lavagem e desinfecção

DPDI 091    Fotografía 7 Diluidor PROMAX 1 produto - pulverizador 4 L/min.

DPDI 093   Diluidor PROMAX 1 produto - balde 16 L/min.

DPDI 094   Diluidor PROMAX 4 produtos - balde 16 L/min.

DPDI 095   Diluidor PROMAX 1 produto - autolavadora 30 L/min.

DPDI 097    Fotografía 8 Diluidor PROMAX 4 produtos - pulverizador 4 L/min.



proteção dos pavimentos. Seja qual for o ti-
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Poderoso eliminador de camadas de ceras, vitrificados
e polimentos. Necessário como passo prévio à apli-
cação de um novo tratamento, proporcionando-lhe 
uma melhor fixação e uma longa duração do novo 
tratamento.

1 l.

1 l.

1 l.

1 l.

Selante tapaporos de pavimentos absorventes

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



monodisco de baixa velocidade, para proteção e

monodisco de baixa velocidade, para proteção e

monodisco de baixa velocidade, para proteção e

molhado” para proteção e abrilhantado de

21

1 l. + 1 l.

1 l. + 1 l.

1 l. + 1 l.

1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



1 l.

1 l.

1 l.

1 l.

Cera emulsão acrílica para proteção e abrilhantado 
de pavimentos de madeira (parquet, flutuante, tacos 
e cortiça). É autobrilhante e anti-deslizante e protege 
de riscos, sujidade e marcas de calçado.

Produto de limpeza uso geral com bioálcool especial-
mente recomendado como produto de manutenção 
neutro na limpeza diária de pavimentos abrilhanta-
dos. Não deixa marcas. Efeito ambientador com aro-
ma limão fresco.

Produto de limpeza uso geral com bioálcool especial-
mente recomendado como produto de manutenção 
neutro na limpeza diária de pavimentos abrilhanta-
dos. Não deixa marcas. Efeito ambientador com aro-
ma maçã verde.

Cera emulsão acrílica para proteçãó e abrilhantado 
de pavimentos duros de origem natural (mármore, 
tijoleira, cimento e pedra) e sintéticos (borracha,  
acrílicos e plásticos). Protege de riscos, sujidade e 
marcas de calçado.

22

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



DESCRIPCIÓN

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

1L 2850 m2

Bio Neutral Pure
Produto limpeza neutro anti-marcas de pavimentos e superfícies

Produto de limpeza anti-marcas de pH neutro para 
a limpeza profunda de pavimentos cerâmicos com  
elevado nível de brilho. Com fórmula de secagem  
extra rápida e baixa espuma. Não deixa nenhum tipo 
de marcas.

DESCRIÇÃO

Referência                         Formato de uso              Uds. venda                     Código EAN

TSMF 033                         Bilha 4l.              Caixa 4 uds.                     84 36024504668

Bio Neutral Peach
Produto limpeza neutro de pavimentos aroma pêssego

Produto de limpeza uso geral com bio-álcool especial-
mente recomendado como produto de manutenção 
neutro na limpeza diária de pavimentos abrilhanta-
dos. Não deixa marcas nem vestigios. Efeito ambien-
tador com aroma pêssego.

DESCRIPCIÓN

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

1L 2850 m2

TSMF 013                         Bilha 4l.               Caixa 4 uds.                     84 36024504651

Referência                         Formato de uso              Uds. venda                     Código EAN

DESCRIÇÃO

abrilhantados. Não deixa marcas. Efeito ambien-
tador com aroma lilás frescas.

23

1 l.

1 l.

1 l.

1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Hs Plus

Polish

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

TSMI 006 Garrafa 650ml. Caixa 6 uds. 84 36024505047

TSMI 010 Bilha 4l. Caixa 4 uds. 84 36024502848

Abrilhantador e renovador perfumado de pH neutro. 
Limpa, regenera e mantém o briho especialmente 
de pavimentos vitrificados e encerados sem necessi-
dade de os polir com máquina. Anti-deslizante.

Produto de limpeza de pH neutro e perfumado para 
manutenção e renovação do brilho de pavimentos 
vitrificados, encerados, polidos ou sem tratamento. 
Fórmula anti-deslizante e com baixo teor de espuma. 
Ideal para utilização em máquinas auto-lavadoras.

1 l.

1 l.

1 l.

1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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tapeçarías mediante sistema de injeção-extração. 

1 l.

1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



programas são assombrosamente efetivos. Além
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350 Kg.

175 Kg.

200 Kg.

Thomilmatic N-33  
Powered by novozymes
Detergente enzimático neutro 

DESCRIÇÃO

Detergente com componente biológico e de pH neutro para 
pré-lavagem e lavagem têxtil com baixa alcalinidade. Com 
um novo componente mais eficiente de cinco grupos de en-
zimas que ajudam a reduzir repetidas lavagens, os níveis 
de água, temperaturas, tempos de lavagem e a manter a 
qualidade dos têxteis.

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

LPDL 056 Bilha 20kg. 1 unidade 84 36024504972

1000 Kg. 
roupa

Aditivo desengordurante-removedor para demolhas ou pré-
lavagens em dosagem automática. Atúa como removedor em 
roupa de trabalho e como prétratamento ou demolho na roupa 
com sangue.

Ultra concentrado para prélavagem e lavagem de roupa com 
alto conteúdo em tensioativos. Em dosagem automática ao 
misturado com alcalinos melhora o processo de detergência. 
Com efeito higienizante a partir de 67ºC.

1 Kg.

1 Kg.

1 Kg.

1 Kg.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Thomilmatic Total  
Powered by novozymes
Detergente enzimático para todo o tipo de têxteis  

DESCRIÇÃO

Detergente completo para roupa branca e de cor, que in-
corpora a última tecnologia biológica/enzimática para ob-
ter uma enorme poupança de água, eletricidade, tempo e 
temperatura na lavagem. Muito mais eficaz e eficiente do 
que os produtos tradicionais. Melhora o branco e aviva a 
cor, prolongando a vida útil dos têxteis. Recomendado para 
o sistema básico de 3 produtos em dosagem ThomilMatic 
TRIO: Detergente+Oxigênio+Amaciador.

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

LPDL 075 Bilha 4 l. Caixa 2 uds. 84 36024504989

LPDL 076 Bilha 20 kg. 1 unidade 84 36024504996

180 Kg.Libertador de oxigénio ativo a temperatura muito baixa
para a desinfeção, branqueamento e tratamento de roupa

ADITIVOS PARA LÍQUIDOS

Thomilmatic C-4
Branqueador desinfetante com cloro ativo  
para dosagem  

DESCRIÇÃO

Branqueador, removedor de manchas e desinfetante com 
cloro ativo depurado e livre de ferro para linho, algodão, 
polyester e fibras acrílicas no ciclo da lixívia. Muito eficaz 
a temperaturas baixas. Especial para dosagem automática.

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

LPCL 005 Bilha 24 kg 1 unidade 84 36024502237

1 Kg.
200 Kg. 
roupa

175 Kg.

Branqueador desinfetante com oxigénio
ativo para dosagem

Libertador de oxigénio ativo para a desinfeção, branqueamento e

Remove e elimina as nódoas de corantes e desinfetantes hospitalares.

700 Kg. 
roupa1 Kg.

1 Kg.

1 Kg.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



250 Kg.

220 l.

branca ou de cor.

Regenera os têxteis e remove as manchas de óxidos e  
ferrugem tanto por contacto como por demolho em roupa

Acondicionador de águas férricas e de caldeiras

29

1Kg.

1 l.

60 Kg.
1 l.

100 Kg.
1 Kg.

100 Kg.
1 Kg.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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LPCS 018                         Bilha 4l.               Caixa 4 uds.                     84 36024502954

LPCS 015                         Bilha 10l.               1 unidade                      84 36024504194

Amaciador Ultra Concentrado com perfume a Marselha para qualquer 
tipo de têxtil. Reduz tempos, velocidades e temperaturas de secagem 
e engomado. Muito rentável dadas as suas doses baixas e enorme 
poupança de energia. Elimina incrustações, acinzentados e maus odores.

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

Garrafa 4l. Caja 4 uds. 84 36024504224LPCS 055

1L
500kg
ropa

Garrafa 10l 1 unidad 84 36024504231LPCS 056

Suavizante Perfumado de efecto prolongado

Suavizante Profesional altamente concentrado que acorta tiempos
de secado y planchado. Perfume de larga duración a la salida
de la lavadora y secadora.

DESCRIPCIÓN

LPCS 055                         Bilha 4l.               Caixa 4 uds.                     84 36024504224

LPCS 056                         Bilha 10l.               1 unidade                     84 36024504231

Thomilmatic Lavande

Amaciador Profíssional altamente concentrado que reduz os tem-
pos de secagem e engomado. Perfume de longa duração à saída da 
máquina de lavar e secadora. 

DESCRIÇÃO

Amaciador perfumado de longa duração

Suavizante Perfumado de efecto prolongado

Suavizante Profesional altamente concentrado que acorta tiempos
de secado y planchado. Perfume de larga duración a la salida
de la lavadora y secadora.

DESCRIPCIÓN

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

Garrafa 4l. Caja 4 uds. 84 36024504200LPCS 035

1L
500kg
ropa

Garrafa 10l 1 unidad 84 36024504217LPCS 036

LPCS 035                        Bilha 4l.               Caixa 4 uds.                     84 36024504200

LPCS 036                        Bilha 10l.               1 unidade                     84 36024504217

Thomilmatic Rose 

DESCRIÇÃO

Amaciador perfumado de longa duração

Amaciador Profíssional altamente concentrado que reduz os tempos 
de secagem e engomado. Perfume de longa duração à saída da 
máquina de lavar e secadora. 

100 Kg.
1 Kg.

250 Kg.
1 l.

500 Kg.
1 l.

250 Kg.
1 l.

250 Kg.
1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Amolece a sujidade e reforça a ação posterior dos

desinfetante

desinfetante

Cloro ativo em grão roupa branca

180 Kg.
1 l.

50 Kg.
750 ml.

35 Kg.
1 l.

180 Kg.
1 Kg.

180 Kg.
1 Kg.

Oxigénio ativo em grão roupa branca e de cor

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Referência Produto

LPDA 001    Fotografía 1 Sistema SMARTSYSTEM 4 bombas de caudal 18 l/h.

LPDA 002    Fotografía 1 Sistema SMARTSYSTEM 5 bombas de caudal 18 l/h.

LPDA 003    Fotografía 1 Sistema SMARTSYSTEM 6 bombas de caudal 18 l/h.

LPDA 004    Fotografía 2 Sistema SMARTSYSTEM 4 bombas de caudal regulável 30/60/90/120 l/h.

LPDA 005    Fotografía 2 Sistema SMARTSYSTEM 5 bombas de caudal regulável 30/60/90/120 l/h.

LPDA 006    Fotografía 2 Sistema SMARTSYSTEM 6 bombas de caudal regulável 30/60/90/120 l/h.

LPDA 011    Fotografía 3 Cana de aspiração

LPDA 012    Fotografía 4 Cana de aspiração com sonda

    Fotografía 5 Equipamento doseador multi-máquina peristáltico

    Fotografía 6 Equipamento doseador multi-máquina pneumático

LPDA 015    Fotografía 7 Programador SMART

LPDA 016    Fotografía 8 Consola SMART

LPDA 013    Fotografía 9 Controle SMART 7 níveis sonda

LPDA 017    Fotografía 10 Cartão de memoria / Cartão de memoria multilíngua

LPDA 037    Fotografía 11 Kit ThomilMatic TRIO Dosing System

LPDA 038    Fotografía 12 Kit ThomilMatic TRIO Dilutor System
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  Emulgel Forte

Gel de mãos e ducha dermoprotetor

mulado para a desinfeção das mãos sem

Gel alcoólico desinfetante de mãos
sem enxaguamento

1 l.
a lavagem e cuidado das mãos. Está ligeira e agrada-

1 l.

1 l.

100 ml.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Sabão de mãos de uso frequente, sem perfume nem co-
rantes. Contém agentes antimicrobianos e hidratnates 
para uma pele mais sã.

Sabão de mãos de uso frequente, sem perfume nem co-
rantes. Contém agentes antimicrobianos e hidratantes para 
uma pele mais sã.

1 l.

Sabão de mãos higienizante
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



segredo do nosso êxito no mundo dos  
        ambientadores está diretamente relacionado 
com o uso das essências mais exclusivas e persistentes 
segundo as últimas tendências em perfumaria, que 
fazem de cada  espaço um lugar diferente e pessoal 
para cada consumidor.
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Ambientador aroma natural muito seleto de pH neutro  350 quartos

Ambi Touch Green

1 l.

Ambientador aroma clássico muito seleto de pH 350 quartos

Ambi Touch Classic

1 l.

Ambientador aroma fresco muito seleto de pH neutro
350 quartos

Ambi Touch Fresh

1 l.

350 quartos

Ambisan Neutral

1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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HAHA 126                       Pulverizador 500 ml.          Estuche 6 uds.                   84 36024504613

HAHA 136                        Pulverizador 500 ml.         Estuche 6 uds.                  84 36024504620

HAHA 146                        Pulverizador 500 ml.        Estuche 6 uds.                   84 36024504637

HAHA 156                       3 uds. x 500 ml.            Estuche 3 uds.                   84 36024504644

3

500 ml.

500 ml.

500 ml.

ticas que lhe conferem um toque mais informal, moderno e atual, que 

Zen é uma fragância unisex, moderna, seleta e elegante com claras

150 quartos

150 quartos

150 quartos

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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PCTM 012                         Garrafa 1l.               Caixa 4 uds.                     8436024501728

CSMP 112 SMP                 Garrafa 1,8l.               Caixa 2 uds.                     8436024505283

PCTM 022                         Garrafa 1l.               Caixa 4 uds.                     8436024501735

CSMP 122 SMP                 Garrafa 1,8l.               Caixa 2 uds.                     8436024505290

Biocida de uso veterinário. Produto de limpeza bactericida desinfetante 
com ação germicida. Limpa e desinfeta em profundidade qualquer super-
fície com necessidade de uma limpeza higiénica e profunda: aço inoxidá- 
vel, fórmica, vidro, etc. Ideal para a limpeza, desinfeção e desodorização 
em cozinhas, despensas, balcões, expositores de alimentos, casas de banho 
ou lavabos. Modo de utilização: Pulverizar o produto diluído diretamente 
sobre a superfície a limpar. Deixar atuar durante 5 minutos. Limpar a su-
perfície com uma esponja. Enxaguar abundantemente com água e secar.

DESCRIÇÃO

Limpador Desinfetante Bactericida e  
Fungicida para Industrias Alimentares TP4

PCTM 032                         Garrafa 1l.               Caixa 4 uds.                     8436024501742

CSMP 132 SMP                 Garrafa 1,8l.               Caixa 2 uds.                     8436024505306

Limpa, desengordura e abrilhanta em segundos todo o tipo 
de superfícies laváveis, vidros, azulejos, espelhos, fórmica, 
cerâmica, cromados, etc. Ideal para a limpeza diária. Seca 
rapidamente sem deixar rastos nem manchas. Agradavel-
mente perfumado com aroma a côco. 

1 l.

1 l.

14-20/40-07249-HA
13697
1276

1 l.

Limpa e elimina todo o tipo de gorduras, inclusive as mais 
entranhadas depositadas em fornos, exaustores, grelhas ou 
filtros. Ideal para a limpeza diária em cozinhas, refeitórios e 
superfícies susceptíveis de acumulação de gorduras. 

Biocida de uso veterinário. Produto de limpeza bactericida 
desinfetante com ação germicida. Limpa e desinfeta em 
profundidade qualquer superfície com necessidade de uma 
limpeza higiénica e profunda: aço inoxidável, fórmica, vidro, 
etc. Ideal para a limpeza, desinfeção e desodorização em  
cozinhas, despensas, balcões, expositores de alimentos, casas 
de banho ou lavabos. Cumpre a normativa UNE-EN 1276, 
efetivo contra a Listeria.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



tensioativos

PCTM 042                         Garrafa 1l.               Caixa 4 uds.                     8436024501759

CSMP 142 SMP                 Garrafa 1,8l.               Caixa 2 uds.                     8436024505313

PCTM 052                         Garrafa 1l.               Caixa 4 uds.                     8436024501766

CSMP 152 SMP                 Garrafa 1,8l.               Caixa 2 uds.                     8436024505320

1 l.

41

Produto higienizante de elevado poder de limpeza graças 
à sua fórmula com base em tensioativos e humectantes. O 
seu pH neutro mantém o brilho das superfícies. De secagem 
rápida e perfume com efeito desodorizante.

Produto especialmente formulado para a limpeza em profun-
didade de sanitários, azulejos, banheiras, torneiras e todo o 
tipo de superfícies laváveis das casas de banho. Proporciona 
um efito desinfetante e anticalcário eliminando sem dificul-
dade as manchas de sabão e oxidações. Agradavelmente 
perfumado.

1 l.

1 l.

Detergente com elevadas propriedades desengordurantes. 
Ideal para a lavagem manual de louças, talheres, panelas, 
caçarolas, copos e todo o tipo de utensilios de cozinha. 
Proporciona uma secagem rápida e um alto nível de brilho. 
O seu conteúdo em agentes amaciadores e o seu pH neutro 
permitem a proteção e cuidado das mãos.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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PCED 002  1 Embalagem pulverizador Thomilmagic para diluido de 630ml. sem pulverizador nem tampa

PCPS 002  2 Pulverizador profissional Thomilmagic Canyon 50.000 pulverizações

PCED 004  3 Embalagem Thomilmagic para diluido de 750ml. com tampa

PCDS 002  4 Doseador de concentrados Thomilmagic para pulverizadores

PCDS 004  5 Doseador de concentrados Thomilmagic para bancas

PCDS 120  6 ThomilMagic SMP Dispenser

PCDS 123  7 Basket Support 3 products

PCDS 126  8 Basket Support 6 products

ThomilMagic Nº7 
Absorve Odores Perfumado

DESCRIÇÃO
Eliminador de odores que atua no ar e em têxteis ou super-
fícies usando tecnologia de ponta para neutralizar odores 
de tabaco, lixo, comida, sapatos ou suor, deixando um 
aroma limpo e fresco. 1L

 
3000 quartos 

de 9 m2

PCTM 072 Botella 1 l Caja 4 uds. 84 36024504859

Concentrados

Referência        Fotografía Produto

PCTM 072                         Garrafa 1l.               Caixa 4 uds.                     8436024504859

CSMP 172 SMP                 Garrafa 1,8l.               Caixa 2 uds.                     8436024505337

1 l.

DESCRIÇÃO
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MODO DE UTILIZAÇÃO: THOMILMAGIC

MODO DE UTILIZAÇÃO: THOMILMAGIC SMP



Produtos Diluíveis

Os produtos ProSolution aportam valor acres - 
     centado garantido. Contam com a máxima 
qualidade e possibilitam que clientes com muitas 
delegações ou balcões possam enviar pequenos 
formatos desde a central com um custo mínimo e 
pouco espaço de armazenamento. Assim se podem 
unificar criterios de qualidade na limpeza, consumo 
e tipo de produtos, para além de o fazer com total 
garantía de efetividade e cobertura legal. Seguimos 
inovando. Seguimos a pensar nos nossos clientes.



8x500 ml.

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

Produto de limpeza universal com bioálcool de secagem rápida para a 
limpeza de superfícies laváveis. Recomendado sobre azulejos, formica, 
cerâmica e cromados. Diretamente pulverizado ou diluido numa propor-
ção de 100 ml./10 lt. de água.

ProSolution 10
Produto de limpeza amoniacado

8x500ml        400

Referência         Formato de uso              Uds. venda  Código EAN

PSDI005  Bolsa 500ml. Caixa 8 uds. 8436024504255

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

Detergente com extrato de amoniaco e perfume pinho. Bom desengor-
durante e higienizante para a limpeza de superfícies laváveis, pavimentos 
sem tratar e vidros com aplicador. Usar diluido 30 ml./5 lt. de água para 
sujidade normal.

ProSolution 15
Produto de limpeza desengordurante

8x500ml      1330

Referência         Formato de uso  Uds. venda  Código EAN

PSDI010 Bolsa 500ml. Caixa 8 uds. 8436024504262

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

ProSolution 20
Produto de limpeza neutro higienizante

Referência         Formato de uso  Uds. venda  Código EAN

PSDI015 Bolsa 500ml. Caixa 8 uds. 8436024504279

Desengordurante alcalino multiusos para a limpeza de todo o tipo de 
gorduras. Recomendado para a limpeza de pavimentos, cozinhas e 
superfícies que permitam produto alcalino. Sujidade normal: 50 ml./1 lt. 
de água sujidade forte: 100 ml /1 lt água Enxaguar posteriormente

      800

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EANReferência         Formato de uso  Uds. venda  Código EAN

PSDI020 Bolsa 500ml. Caixa 8 uds. 8436024504286

       800
Detergente com bioálcool de pH neutro com perfume efeito ambientador. 
Recomendado para a limpeza e higienização de todo o tipo de superfícies 
laváveis. Pavimentos: 50 ml./5 lt. de água. Não necessita enxaguamento.

       400

     1330

       800

55

62

79

ProSolution 5
Multiusos limpa vidros

Produtos Diluíveis

8x500 ml.

8x500 ml.

45

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

8x500 ml.
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Produtos Diluíveis

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

Referencia Formato de uso Uds. venta Código EAN

ProSolution 25
Produto de limpeza neutro de pavimentos
DESCRIÇÃO
Produto de limpeza geral com bioálcool e aroma limão. Especialmente 
recomendado produto de manutenção na limpeza diária de todo 
o tipo de pavimentos. Pavimentos: 50 ml./5 lt. de água. Não necessita 
enxaguamento.

ProSolution 30
Produto de limpeza casas de banho 
anti-calcário
DESCRIÇÃO
Produto de limpeza ácido para casas de banho de efeito higienizante e 
ação anti-calcário. Especialmente recomendado para eliminar restos de 
sabão, calcário e óxidos sobre todo o tipo de superfícies que permitam 
produto ácido. Sujidade normal: 100 ml./5 lt. de água. Em sujidades 
fortes, pulverizar diretamente e enxaguar posteriormente.

8x500ml        800

8x500ml        400

Referência         Formato de uso Uds. venda  Código EAN

Referência         Formato de uso              Uds. venda  Código EAN

PSDI025 Bolsa 500ml. Caixa 8 uds.    8436024504293

PSDI030 Bolsa 500ml. Caixa 8 uds. 8436024504309

8x500 ml.

8x500 ml.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO



Concentrados

Anova gama de produtos ultraconcentrados 
         é apresentada num novo formato com múltiplas 
vantagens. O sistema Bag in Box de 5 litros permite 
reduzir o espaço sem sacrificar a eficiência na 
limpeza. Menos espaço e menos peso. Além disso, 
reduz drasticamente o impacto meio ambiental, sem 
acumular embalagens, bilhas ou garrafas. Representa 
uma importante economia de custos em transporte, 
manipulação e energia.

UltraConcentrados Bag-In-Box
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Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBLV 200 Caixa 6kg. 1 unidade 84 36024505061

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBSF 700 Caixa 5l. 1 unidade 84 36024505115

MasterBox S-100
Produto de limpeza geral amoniacal

DESCRIÇÃO
Detergente amoniacal de uso geral formulado com base em ten-
soativos de alta concentração. Desengordura e higieniza superfí-
cies laváveis, pavimentos sem tratamentos e vidros deixando um 
agradável perfume a pinho. 

MasterBox S-500
Desengordurante alcalino de superfícies e maquinaria

DESCRIÇÃO
Detergente com extrato de amoniaco e perfume pinho. Bom 
desengordurante e higienizante para a limpeza de superfícies 
laváveis, pavimentos sem tratar e vidros com aplicador. Usar di-
luido 30 ml./5 lt. de água para sujidade normal. 

MasterBox D-200
Detergente lava-louças máquina águas macias/médias

DESCRIÇÃO
Detergente desengordurante ultraconcentrado, perfeito para  
lavar pratos, talheres, copos e utensílios de cozinha. 

MasterBox Bacter-Quat
Desinfetante bactericida e fungicida pH neutro para 
indústrias agro-alimentares TP4

DESCRIÇÃO
Biocida de uso veterinário. Bactericida ultraconcentrado. Limpa, des-
infeta e desodoriza todos os tipos de superfícies sem esforço. Ade-
quado para Indústria Alimentar. Desinfeta com todas as garantias. 
ACM. N.º 284/00/17NBVPT. Realizar uma lavagem com o produto 
diluido em água nas seguintes proporções: Eficácia bactericida a 5% 
tempo de contacto 5 min; eficácia fungicida a 1,5% tempo de con-
tacto 15min. Como higienizante em limpezas gerais diluir em água 
a 1:40. Em processos de manutenção diluir em água a 1:80.

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBSF 100 Caixa 5l. 1 unidade 84 36024505092

1 l. 2.500 m2

UltraConcentrados Bag-In-Box

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

LAVAGEM DE LOUÇA

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBSF 100 Caixa 5l. 1 unidade 84 36024505092

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBSF 500 Caixa 6kg. 1 unidade 84 36024505108

400 m21 Kg.

1 l. 500 m2

1 Kg.
5.000
pratos
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UltraConcentrados Bag-In-Box

LAVANDARIA PROFISSIONAL

MasterBox D-400
Detergente lava-loucas máquina águas duras

DESCRIÇÃO
Detergente ultraconcentrado muito rentável e eficaz. Sua alta 
capacidade desengordurante faz deste produto um detergente 
ideal para lavar pratos, panelas, talheres, copos e utensílios de 
cozinha. 

MasterBox D-900
Abrilhantador - secante lava-louças máquina

DESCRIÇÃO
Abrilhantador ultraconcentrado para máquinas de lavar louça e 
túneis de lavagem. Sua fórmula de pH ácido ajuda a secar e pre-
venir a formação de restos de calcário e incrustações. 

MasterBox L-ALC
Base Alcalina anticalcário para lavagem textil

DESCRIÇÃO
Detergente anticalcário ultraconcentrado para todos os tipos de 
roupas em dosagem automática. Efeito desengordurante e hi-
gienizante com excelentes resultados. 

MasterBox L-333
Detergente enzimático para lavagem textil

DESCRIÇÃO
Detergente de pH neutro para pré-lavagem e lavagem de têxteis 
a baixa alcalinidade. Incorpora a mais recente tecnologia biológi-
ca para lavagem têxtil. Sua fórmula inclui um grupo completo 
de enzimas com grande capacidade de eliminar qualquer tipo 
de sujidade. 

MasterBox L-PER
Branqueante oxigenado para lavagem textil

DESCRIÇÃO
Produto com oxigênio ativo para todos os tipos de roupas. Bran-
quea e remove manchas de têxteis mesmo a baixas temperatu-
ras. Elimina os maus odores. 

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBLD 500 Caixa 6kg. 1 unidade 84 36024505139

1 Kg.
300 Kg.
roupa

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBLD 800 Caixa 5l. 1 unidade 84 36024505153

1 l.
1.000 Kg.

roupa

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBLD 200 Caixa 6kg. 1 unidade 84 36024505122

1 Kg.
350 Kg.
roupa

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBLV 900 Caixa 5l. 1 unidade 84 36024505085

1 l.
18.000
pratos

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBLV 400 Caixa 6kg. 1 unidade 84 36024505078

1 Kg.
5.000
pratos
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UltraConcentrados Bag-In-Box

MODO DE EMPLEO

DOSEADORES E ACESSÓRIOS

Referência Produto

MBDI 010  Fotografía 3 Doseador TWIN MASTERBOX lava-louças

MBDI 101 Kit ligação MB lava-louças completo

MBDI 020  Fotografía 1 Diluidor MasterBox Promax Pulverizador

MBDI 025  Fotografía 2 Diluidor MasterBox Promax Balde

MBDI 102 Kit ligação MB Promax completo

MBDI 030  Fotografía 4 SL-MASTERBOX Doseador Lavandaria 4-P

MBDI 035 SL-MASTERBOX Doseador Lavandaria 5-P

MBDI 103  Fotografía 5 Avisador Fim de Produto MB-Laundry

MBDI 105 Kit ligação MB Laundry

MBDI 011 Sensor Fim de Produto MasterBox

MBDI 100 Soporte metálico caixas MasterBox

MBDI 104 Pack 4 rodas soporte MasterBox

MBDI 041 Pack Instalação/ Adaptação Básico

Referência Formato de uso Uds. venda Código EAN

MBLD 600 Caixa 5l. 1 unidade 84 36024505146

MasterBox L-SFT
Amaciador neutralizador para lavagem têxtil

DESCRIÇÃO
Amaciador ultraconcentrado anti-estático para roupa branca e cor. 
Reduz tempos, velocidades e temperatura de secagem e engoma-
do, deixando um agradável perfume a sabão de Marselha. 

1 l.
500 Kg.
roupa

MODO DE UTILIZAÇÃO



Thomil Profissional apresenta esta gama de produtos   
     ecológicos e respeitosos com o meio ambiente.  
A gama Naturelle com Certificação Ecolabel demonstrou 
que garante os critérios de sustentabilidade meio 
ambiental requeridos pelas autoridades da União 
Europeia, bem como a qualidade das suas fórmulas 
e resultados. Naturelle é uma gama fabricada com 
matérias primas de origem natural que assegura 
um produto eficiente e que colabora junto com os 
consumidores à sustentabilidade meio ambiental.

Limpeza Ecológica
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Referência Formato Uds. venda Código EAN

NALE042 Pulverizador 750ml. Caixa 12 uds. 8436024503180

NALE048 Bilha 4l. Caixa 4 uds. 8436024503173

Naturelle by Thomil Crystal
Limpa vidros
DESCRIÇÃO
Limpador de vidros, espelhos, superfícies polidas e cerâmica. Limpa,  
desengordura profundamente e abrilhanta sem deixar rastos do 
pano, atrasando o aparecimento da sujidade.

Naturelle by Thomil Bio Neutral
Produto de limpeza neutro de pavimentos
DESCRIÇÃO
Produto de limpeza com bioálcool recomendado como produ-
to de manuntenção neutro na limpeza diária de pavimentos  
abrilhantados. Não deixa marcas. Perfume a maçã verde.

Naturelle by Thomil Sanyos
Produto de limpeza casa de banho  
desincrustante anticalcário
DESCRIÇÃO
Limpador ácido casa de banhos de ação higienizante. Elimina  
com facilidade restos de sabão, cal e óxido de painéis, azulejos, 
sanitários e cromados sem danificar.

Naturelle by Thomil Kony
Lavalouças manual
DESCRIÇÃO
Detergente neutro de uso geral e para a lavagem manual da louça,  
talheres, copos, panelas e todo o tipo de utensílios de cozinha.

Referência Formato Uds. venda Código EAN

NAMF053 Bilha 4l. Caixa 4 uds. 8436024503241

Referência Formato Uds. venda Código EAN

NABA022 Garrafa 800gr. Caixa 12 uds. 8436024503210

NABA026 Bilha 4l. Caixa 4 uds. 8436024503203

Referência Formato Uds. venda Código EAN

NADM022 Garrafa 800gr. Caixa 12 uds. 8436024503166

NADM026 Bilha 4l. Caixa 4 uds. 8436024503159

500

 3200

400

8000 platos

ES-MD/020/00005

ES-MD/020/00005

ES-MD/020/00005

ES-MD/019/00003

Limpeza Ecológica

1 l.

1 l.

1 l.

1 l.



5353

Limpeza Ecológica

Naturelle by Thomil Degrass Multi
Desengordurante geral de superfícies
DESCRIÇÃO
Desengordurante para a limpeza na cozinha de azulejos e otras 
superfícies como mesas de trabalho, pavimentos e prateleiras.

Naturelle by Thomil Neutral Sani
Produto de limpeza multisuperfícies  
higienizante
DESCRIÇÃO
Detergente com bioálcool de pH neutro para a limpeza profunda 
e ação higienizante de todo o tipo de superfícies laváveis. Com 
um agradável perfume que transmite uma grande sensação de 
limpeza e higiene.

600
ES-MD/020/00005

2800
ES-MD/020/00005

Referência Formato Uds. venda Código EAN

NADE042 Pulverizador 750ml. Caixa 12 uds. 8436024503234

NADE047 Bilha 4l. Caixa 4 uds. 8436024503227

Referência Formato Uds. venda Código EAN

NAMF087 Bilha 4l. Caixa 4 uds. 8436024503197

1 l.

1 l.
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eliminar insetos
Atúa rápidamente sem

Detergente espuma ativa para prélavagem e lavagem

1 Kg.

1 Kg.

1 Kg.

1 Kg.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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películas protetoras de

efetivo e não
1 l.

1 l.

1 l.

1 l.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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extração

injeção-extração.

Produto limpeza de insetos e prélavagem
química enérgica

insetos, manchas e 

1 l.

1 l.

1 l.

750 ml.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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deixar restos óleosos.

direto em tapeçarías

750 ml.

750 ml.

750 ml.

275 ml.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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Os Aspiradores Profissionais CLEANFIX são máquinas totalmente orientadas ao resultado. 
Facilitam o trabalho do utilizador ao diminuir o número de passadas sobre uma mesma 
superfície. O reduzido nível de ruído torna-o cómodo de utilizar. A qualidade, resistência 
e eficiencia dos seus motores e componentes garantem uma alta rentabilidade que geran 
satisfação imediata nos clientes.

S-10 VDE  Aspirador para pós secos    Cód. 022.000.10

DESCRIÇÃO

O seu desenho muito compacto e o seu grande poder de aspiração garantem excelentes 
resultados. O peso reduzido torna-o muito cómodo e fácil de usar e de transportar. É um 
aspirador especialmente silencioso e robusto, o que garante muitas horas de funcionamento 
sem problemas.Todos os acessórios são de fácil montagem para minimizar os tempos de 
trabalho. Fabricado com materiais 100% recicláveis.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Elevado poder de aspiração. 
• Robusto e silencioso. 
• Muito estável e resistente.

S-10 Plus HEPA  Aspirador para pós secos  Cód. 022.012

DESCRIÇÃO

Graças ao seu desenho muito compacto e à sua grande potência de aspiração, o S-10 é uma 
máquina muito fácil de usar. O seu leve peso torna-o muito transportável. É especialmente 
silencioso e robusto, o que garante muitas horas de funcionamento sem problemas. A ver-
são HEPA do nosso famoso aspirador é capaz de reter as partículas mais pequenas, ácaros 
inclusive.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Máxima filtragem. 
• Elevado poder de aspiração. 
• Robusto e silencioso. 
• Muito estável e resistente.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 850 Watt / 230 V 012.567 Mangueira de aspiração 2,2 m.

Vácuo 2500 mm. 645.002 Tubo aspiração metálico nec. 2

Capacidade saco do pó 6 litros 645.103 Bocal aspiração Combi duro/têxtil

Capacidade depósito 9 litros 645.004 Bocal de mão especial estofos

Nº de rodas 5 645.006 Bocal especial juntas e cantos

Nível de ruído 62 dB 022.300 Cesta têxtil préfiltro motor

Cabo elétrico 7,5 metros ----------- 1 saco do pó papel (amostra)

Peso 7 Kg.

Dimensões (Comp x Lg x AI) 40x40x40 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 850 Watt / 230 V 012.567 Mangueira de aspiração 2,2 m.

Vácuo 2500 mm. 645.002 Tubo aspiração metálico nec. 2

Capacidade saco do pó 6 litros 645.103 Bocal aspiração Combi duro/têxtil

Capacidade depósito 9 litros 645.004 Bocal de mão especial estofos

Nº de rodas 5 645.006 Bocal especial juntas e cantos

Nível de ruído 62 dB 022.450 Cartucho filtração HEPA anti-ácaros

Cabo elétrico 10 metros ----------- 1 saco do pó papel (amostra)

Peso 7 Kg. 

Dimensões (Comp x Lg x AI) 40x40x49 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.



61

RS-05 Aspirador Mochila para pó Cód. 025.000

DESCRIÇÃO

O aspirador-mochila RS-05 é um aspirador leve e muito fácil de usar. Este modelo está des-
enhado e desenvolvido a pensar no utilizador. É ideal para a limpeza de áreas muito estreitas 
e com obstáculos. A sua fantástica ergonomia faz com que se adapte perfeitamente a cada 
constituição física, conseguindo novos padrões de conforto nas trabalhos mais pesados e nos 
espaços mais complicados.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Permite grande mobilidade. 
• Muito ergonómica. 
• Muito leve e manobrável.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 650 Watt / 230 V 025.150 Arnés anatómico ajustável ás costas

Vácuo 2500 mm. 025.050 Mangueira aspiração 1,5 mt completa

Capacidade saco do pó 4,5 litros 645.002 Tubo aspiração metálico nec. 2 

Cabo elétrico 15 m. 645.006 Bocal especial juntas e cantos

Peso 4,8 Kg. 645.200 Bocal aspiração pavimentos duros 30 cms

Dimensões (Comp x Lg x AI) 28x29x57 cm. ----------- 1 saco do pó papel (amostra)
* Disponíveis acessórios opcionais.

BS-360 Cód. 355.000

Aspirador-Varredora de alcatifas e pavimentos     
 

DESCRIÇÃO

Aspirador de cómodo desenho para escover-varrer e aspirar alcatifas, carpetes e pavimen-
tos. A escova varre a grande velocidade para depois aspirar com grande potência. A escova  
ajusta-se a 4 alturas para adaptar-se facilmente a qualquer tipo de pelo ou superfície. O tubo 
com mangueira flexível independente permite aspirar facilmente cantos, escadas ou áreas de 
difícil acesso. Aspirador muito leve, manobrável e fácil de usar.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Duas ações numa só. 
• Acabado perfeito. 
• Adaptável a qualquer tipo de pelo ou superfície.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 875 Watt / 230 V ------------- Tubo de aspiração completo

Vácuo 1285 mm. ------------- Bocal especial juntas e cantos

Largura de trabalho 36 cm. 

Cabo elétrico 12 m.

Peso 9 Kg. 

Velocidade da escova varredora 5200 rpm
Dimensões (Comp x Lg x AI) 27x36x124 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.
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SW-21 Combi Aspirador para pós e líquidos  Cód. 014.000

DESCRIÇÃO

Aspirador muito versátil com um desenho especialmente robusto. As rodas de rotação livre 
garantem uma enorme estabilidade e manobrabilidade. A sua asa e fecho torna-o fácil e 
cómodo de manipular. Com grande poder de aspiração. Conjuga à perfeição a limpeza do 
pó e a aspiração de líquidos. Mudar a configuração de sólido a líquido realiza-se em pocos 
segundos sem utilizar ferramentas.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Muito versátil. 
• Robusto e resistente. 
• Grande estabilidade.

SW-25 KW Aspirador para pós e líquidos  Cód. 023.000

DESCRIÇÃO

Aspirador de pós e líquidos com uma grande capacidade de aspiração, muito manobrável e 
fácil de transportar sobre qualquer tipo de superfície industrial. O carro inclinável e as pegas 
simplificam infinitamente a operação de despejar a água suja. O tanque de alta resistência 
em aço inox torna-o numa opção magnífica para a indústria alimentaria.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Grande capacidade de aspiração. Ideal para grandes áreas. 
• De fácil despejo e manobrável. 
• Cómodo de transportar.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 1100 Watt / 230 V 020.567 Mangueira de aspiração 2,2 m.

Vácuo 2100 mm. 022.015A Tubo aspiração telescópico metálico

Capacidade saco do pó 16,5 litros 20122519 Cesta têxtil préfiltro motor

Capacidade depósito água suja 24 litros 645.004 Bocal de mão especial estofos

Nº de rodas 4 645.006 Bocal especial juntas e cantos

Nível de ruído 62 dB 646.100 Bocal aspiração de água 30 cm.

Cabo elétrico 10 metros 646.200 Bocal aspiração pavimentos duros 30 cm.

Peso 12,7 Kg. 014.600 Cesto boia fecho anti-espuma

Dimensões (Comp x Lg x AI) 42x42x65 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 1100 Watt / 230 V 2012428 Carro trolley inox. basculante

Vácuo 2100 mm 020.567 Mangueira de aspiração 3 m.

Capacidade saco do pó 10 litros 645.002 Tubo aspiração metálico nec. 2

Capac. depósito água suja 20 litros 021.601 Boia separadora líquido

Nº de rodas 4 646.300 Bocal de aspiração de água 37 cm.

Nível de ruído 65 dB 645.103 Bocal de aspiração Combi duro/têxtil

Cabo eléctrico 10 metros 645.004 Bocal de mão especial estofos

Peso 12,3 Kg. 645.006 Bocal especial juntas e cantos

Dimensões (Comp x Lg x AI) 60x40x84 cm. 645.005  Bocal escova pó

20122519  Cesta têxtil pré-filtro motor

* Disponíveis acessórios opcionais.
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Mais de 30 anos na produção de máquinas especiais para a limpeza de carpetes, alcatifas 
e tapeçarías avalam a CLEANFIX como fabricante especialista neste segmento de mercado 
a nível mundial. As máquinas de lnjeção-Extração de Cleanfix são reconhecidas internacio-
nalmente como máquinas eficazes, originais e com prestações novidosas, que facilitam um 
dos trabalhos mais tediosos e complicados: a limpeza profunda de superfícies de têxteis.

SW-60 Aspirador de pó e líquidos  Cód. 013.001

DESCRIÇÃO

Potente aspirador de tres motores para pó e água. Polivalente, os tres motores podem funcio-
nar por separado, adaptando-se a qualquer tipo de superfície, conseguindo altos rendimen-
tos e uma elevada durabilidade. A sua grande capacidade e potência tornam num aspirador 
idóneo para grandes áreas e trabalhos continuados ou difíceis. As pegas, a estrutura e o tubo 
independente de esvazar líquidos tornam fácil e rápida a operação de despejar o tanque. 
Vém equipado com um cesto para transportaros bocais ou produtos de limpeza. Tanque de 
aço inox de alta resistência.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Potente aspirador de 3 motores independentes. 
• Adaptável a qualquer tipo de superfície. 
• Altos rendimentos e uma maior durabilidade. 
• Esvazado rápido e simples.

DS-8 Máquina a vapor injeção-extração  Cód. 036.000

DESCRIÇÃO

Com as máximas prestações e uma enorme capacidade, a máquina de injeção-extração por 
vapor distingue-se, sobre tudo, pela sua especial aplicação em grandes áreas e sectores para 
a limpeza difícil e complicada. O simples principio de injeção e extração de vapor assegura 
uns resultados de primeira classe em todo o tipo de limpeza de superfícies duras e têxteis 
ressistentes.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Máximas prestações. 
• Ideal para limpezas complicadas. 
• Altos rendimientos.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 2x950 W / 230 V
+ 1x1000 W / 230 V 013.100 Mangueira de aspiração

Vácuo 2050 mm. 013.101 2 tubos de aspiração aço cromado

Largura de trabalho 37 cm. 013.004 Bocal de mão especial estofos

Capacidade total do depósito 56 litros 013.006 Bocal especial juntas e cantos

Nº de rodas 4 013.102 Bocal aspiração pavimentos duros, 37 cm.

Nível de ruído 65 dB ----------- Boca de aspiração água, 37 cm.

Cabo elétrico 10 metros ----------- Saco do pó filtro-papel

Peso 26 Kg.

Dimensões (Comp x Lg x AI) 61x52x92 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 3500 W / 230 V 036.410 Mangueira de aspiração 3 m. completa

Vácuo 2100 mm. 032.801 Tubo de aspiração em alumínio

Capacidade água limpa-suja 6,5 / 11 litros 028.031 Garrafa especial encher caldeira 2 l.

Pressão máx. bomba injec. 4 bar 032.600 Bocal aspiração para pavimentos

Nº proteções temperatura 4 proteções 032.650 Bocal de mão para paredes e tectos

Cabo elétrico 7,5 metros 032.700 Bocal injeção por jacto de vapor

Peso 21 Kg. 028.710 Bocal curto para juntas e cantos

Dimensões (Comp x Lg x AI) 53x36x61 cm.

*Disponíveis acessórios opcionais.

MÁQUINAS DE INJEÇÃO-EXTRAÇÃO
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TW-412 Limpadora por inyeção-extração  Cód. 044.000

DESCRIÇÃO

Uma poderosa máquina de 2 bombas para áreas de pequeno a mediano tamanho. Com um 
desenho horizontal para fácil transporte, é uma das máquinas de injecção de maior manio-
brabilidade do mercado. Ideal para zonas de muitos gabinetes, varias plantas ou pisos, ou 
limpeza interior de veículos. É cápaz de trabalhar sobre superfícies horizontais ou verticais, 
tanto pavimentos, assentos, paredes, tectos, etc, graças à enorme gama de acessórios des-
poníveis para este modelo.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Alta potência. 
• Fácil utilização. 
• Desenho muito manobrável.

TW-600 Limpadora por inyeção-extração  Cód. 060.000

DESCRIÇÃO

Esta máquina profissional de injeção-extração é muito compacta em tamanho, graças ao 
seu tanque de membrana indeformável, mas muito grande em prestações. Este tipo de  
tanque consegue uma capacidade de solução de limpeza de 28 litros, mais que suficiente 
para grandes áreas. A mais simples, robusta, rentável e duradeira do mercado. O padrão  
do mercado.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Potente e de grande capacidade. 
• Grandes prestações. 
• Muito manobrável. 
• Compacta e resistente.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 1200 W / 230 V 602.000.4 Tubo inox., bocal 2 injectores, 26 cm.

Vácuo 220 mbar 043.560 Mangueira iny-extr completa 2,2 m.

Consumo max. Bomba inj. 70 W

Capacidade água limpa-suja 10,5 / 9 litros

Pressão máx. injeção 2,4 bar

Caudal máx. bomba inj. água 2,3 l./min.

Cabo elétrico 7,5 metros
Peso 14 Kg.

Dimensões (Comp x Lg x AI) 65x32,5x44 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 1000 W / 230 V 602.000.1 Tubo inox., bocal 2 inj. 26 cm.

Vácuo 2100 mm. 035.561 Mangueira inj-extr completa 3 m.

Aspiração 50 l./seg.

Capacidade água limpa-suja 28 / 30 litros

Pressão máx. bomba injec. 5 bar

Caudal máx. bomba inj. água 2,5 l./min.

Cabo elétrico 7,5 metros
Peso 21 Kg.

Dimensões (Comp x Lg x AI) 53x36x69 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.
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TW-1250 Limpadora de pressão regulável  Cód. 125.000

DESCRIÇÃO

Nos mais altos padrões de qualidade de Cleanfix, esta máquina cumpre com todas as  
especificações para ser uma estrela na gama de injeção-extração. Com um bocal para  
alcatifas de 4 injectores e uma bomba de pressão ajustável para injecção de 2 a 11 bares. 
Uma potência extraordinaria nunca vista anteriormente. Máximo rendimento e capacidade 
de adaptar-se às necessidades do tipo de têxtil a limpar (sintético, natural, pelo comprido, 
curto, compacto, etc.).

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Grande potência. 
• Pressão regulável. 
• Máximo rendimento.

TW-1250 Foam  Cód. 126.000

Limpadora de pressão regulável com foam  

DESCRIÇÃO

A TW-1250 é uma máquina prodigiosa que projeta espuma de alta aderência e máxima 
qualidade de limpeza e desinfeção em banhos públicos de colectividades como ginásios, res-
taurantes, ensino, etc. Garante a máxima higiene em áreas de alto risco de contágio. É muito 
fácil de usar porque numa só máquina tem uma magnífica lança de espuma, uma unidade 
de enxaguamento e uma aspiradora de líquidos muito potente.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Excelentes resultados em limpeza e desinfeção. 
• Fácil utilização com dosagem automática. 
• Grande potência.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 1700 W / 230 V 611.000 Tubo alum., bocal 4 injec., 30 cm.

Vácuo 2500 mm. 125.400 Mangueira inj-extr alta pressão 4 m.

Aspiração 60 l./s. 500.863 Cabo ligação potência Schucco 20 m.

Capacidade água limpa-suja 35 / 40 litros

Pressão máx. bomba injec. 2-11 bar

Caudal máx. bomba inj. água 2,5-9 l./min.

Cabo elétrico 20 metros
Peso 39 Kg.

Dimensões (Comp x Lg x AI) 82x41x84 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Potência máxima                   1700 W / 230 V 126.458 Mangueira de aspiração de 4 m.

Pressão de aspiração            250 mbar. 126.470 Lança de espuma e enxaguamento

Caudal de ar                          60 l./s. 126.469 Lança de spray

Depósito água limpa-suja             35 / 40 litros 126.562 Mangueira de pulv. produto de 4 m.

Pressão da bomba                                2-11 bar 500.863 Cabo elétrico VDE de 20 m.

Cabo elétrico                       20 metros 645.002A Tubo de aço cromado (2x)

Peso 39 Kg. 646.300 Bocal de aspiração de líquidos - 37 cm.
Dimensões (Comp x Lg x AI) 82x41x84 cm. 681.000 Tubo de encher água limpa de 2 m.

P581D Asa manual cromada
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TW-Compact Autolavadora para alcatifas  Cód. 420.000

DESCRIÇÃO

Uma máquina incrível para lavagem de alcatifas, com acção de limpeza com escova tanto 
marcha-àfrente como marcha-a-trás, sem nenhum esforço para o operário. E a máquina per-
feita para a limpeza mais profissional de grandes áreas de alcatifas, dado o elevado numero 
de m2 que a máquina limpa por hora de trabalho efectivo. Com a mangueira e kit de limpeza 
adaptados também se pode limpar cómodamente escadas, cantos e zonas inacessível com 
a máquina.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Excelentes resultados tanto en limpieza como na secagem. 
• Escovado potente. 
• Dois sentidos de marcha.

HURRICANE Secador por ar  Cód. 990.000

DESCRIÇÃO

Uma poderosa turbina de impulsão de ar com 3 níveis de potência. Seca as superfícies  
gerando uma cortina de ar a rás do pavimento, poupando tempos, custos e problemas 
de tráfego. Realiza uma secagem delicada utilizando o ar da sala e evitando a contami-
nação por uma secagem com ar externo, o que o torna imprescindível em centros sanitarios,  
clínicas, lares, infantarias.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Pavimentos, alcatifas e superfícies secas em poucos minutos. 
• Importante poupança em custos. 
• Tres níveis de potência.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Consumo Nominal / Voltagem 1600 W / 230 V 420.472 Escova cilíndrica, dureza media

Vácuo 2500 mm. 400.784 Balde de água, 12 l.

Largura de trabalho 36 cm. / 32 cm. 411.750 Tubo de esvazar água limpa

Capacidade água limpa-suja 35 / 40 litros 500.862 Cabo elétrico SEV 20 m. 3x1 mm2

Pressão máx. bomba inj. água 5 bar 500.863 Cabo elétrico VDE 20 m. 3x1 mm2

Aspiração 60 l./seg.

Caudal máx. bomba inj. água 2,6 l./min.
Cabo elétrico 20 metros

Peso 45 Kg.

Dimensões (Comp x Lg x AI) 100x45x103 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.

Dados Técnicos

Consumo Nominal 3 fases / 1200 W

Circulação de ar 105 m3/min

Cabo elétrico 7 metros

Peso 18,5 Kg.

Dimensões (Comp x Lg x AI) 50x45x48 cm.
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As empresas de limpeza e serviços, a hotelaría e restauração e as grandes colectividades, 
necessitam de máquinas fiáveis, duradeiras e simples de manipular, que suportem incan-
sávelmente o trabalho em condições muito adversas, com excessiva frequência ou com 
operarios pouco especializados. As Rotativas Monodisco CLEANFIX são uma resposta clara 
e evidente às suas necessidades, sem grandes sacrifícios económicos e com uma caracterís-
tica fundamental: A Simplicidade.

ROTATIVAS-ABRILHANTADORAS DE PAVIMENTOS

FloorMac PE-300   (Sem acessórios incl.)  Cód. 718.010
                      Rotativa monodisco  (Com acessórios incl.)  Cód. 718.000

DESCRIÇÃO

Limpeza e manutenção perfeita de todo o tipo de pavimentos de pedra, plástico e madei-
ra de alta qualidade. Pole, limpa e mantém o brilho de forma profissional. Graças ao seu  
movimento de oscilação, à sua fácil manipulação sem especialização e ao seu reduzido  
tamanho, permite a sua utilização em áreas complicadas de abrilhantar com máquinas  
rotativas convencionais (escadas e espaços com muitos obstáculos). Uma máquina muito 
leve que se torna muito fácil e cómoda de transportar. INCLUE PORTAPADS.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Perfeita para espaços com muitos obstáculos e escadas. 
• Fácil de utilizar graças ao seu movimento oscilante. 
• Peso leve e tamanho reduzido.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie (718.010)

Consumo Nominal / Voltagem 290 W / 230 V 718.070 Porta disco-acessórios

Largura de trabalho 33 cm.

Cabo elétrico 7,5 metros Cód. Equipamento de Serie (718.000)

Peso 13 Kg. 718.070 Porta disco-acessórios

Perfil trabalho 25 cm. 718.901 Disco branco abrilhantar, diam-33 cm.

Velocidade Oscilação 1.450 vibr./min. 718.906 Disco Microfibra parquet diam-33 cm.

* Disponíveis acessórios opcionais.

PowerDisc LS Rotativa monodisco   160 rpm  Cód. 726.000

PowerDisc HS Rotativa monodisco - alta velocidade    400 rpm  Cód. 726.010

PowerDisc HD Rotativa monodisco - alta velocidade   160 rpm  Cód. 726.020

DESCRIÇÃO

De todas, a PowerDisc é a rotativa padrão para os trabalhos mais habituais de limpeza e 
manutenção de pavimentos. Graças ao seu consolidado sistema de correias de transmissão 
Cleanfix, é uma máquina fiável, sem vibrações e muito, muito silenciosa, o que a torna muito 
recomendável em escolas, hospitais, lares, bibliotecas, etc. Este duro e testado sistema de 
transmissão, também assegura a máxima qualidade na limpeza de pavimentos especial-
mente complicados.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Sem vibrações e muito silenciosa.  
• Versátil e manobrável. 
• Peso leve e cómoda.

Dados Técnicos                                            160 rpm                      400 rpm

Consumo Nominal / Volt. 1200 W / 230 V 1200 W / 230 V

Velocidade volta escova 160 rpm 450 rpm

Largura de trabalho 44 cm. 44 cm.

Perfil de trabalho 37 cm. 37 cm.

Cabo eléctrico 12,5 m. 12,5 m.

Peso com escova 30 Kg. 30 Kg.

* Disponíveis acessórios opcionais.
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R 44 -180 Rotativa monodisco   Cód. 741.000

DESCRIÇÃO

A rotativa profissional para os trabalhos mais duros de abrilhantado ou limpezas de  
manutenção com escova sobre a maior parte dos pavimentos. Perfeitamente equilibrada e 
muito fácil de usar. Proporciona resultados rápidos e excelentes com uma suavidade incrível 
e um nível de ruido excepcionalmente baixo. Transmissão a correias trapezoidais dentadas 
Poly-V autotensáveis e indeformáveis. Corpo em fundição de alumínio resistente a quími-
cos e impactos e motor descentrado sem possibilidade de pérdidas de equilibrado. Dispõe 
de sistemas de segurança de arranque e protecção térmica do motor com autoparada por  
sobre-aquecimento ou sobre-esforço.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Resultados rápidos e excelentes em todo o tipo de trabalhos. 
• Corpo de alta ressistência. 
• Perfeitamente equilibrada e muito fácil de usar. 
• Dispõe de sistemas de segurança de arranque.

R 53 -1100 Ultra High Speed   Cód. 785.000

DESCRIÇÃO

Rápida e silenciosa, esta máquina de Ultra Alta Velocidade, passa suavemente sobre o pavi-
mento graças às suas tres rodas de soporte que mantêm o pad totalmente horizontal. Assim, 
aproveita-se a 100% a superfície completa do disco sem necessidade de inclinar para utilizar 
a potência real do motor. Tem um sistema novidoso de auto-ajuste digital da pressão contra 
o pavimento para evitar sobre-aquecimentos nas condições ideais de velocidade e pressão 
com uns resultados espectaculares. Permite espaciar os períodos entre decapagens, polindo 
e restaurando o brilho das ceras já gastas a velocidades impensáveis para os sistemas tradi-
cionais de abrilhantado.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Máquina de Ultra Alta Velocidade. Poupa tempo e esforço. 
• Incorpora um novidoso sistema de auto-ajuste digital da pressão. 
• Permite espaciar os períodos entre decapagens. 
• Resultados espectaculares.

Dados Técnicos

Consumo Nominal / Volt. 1200 W / 230 V

Velocidade volta escova 180 rpm

Largura de trabalho 44 cm.

Perfil de trabalho 33 cm.

Cabo elétrico 12,5 m.

Peso com escova 34 Kg.

                                          * Disponíveis acessórios opcionais.

Dados Técnicos

Consumo Nominal / Volt. 1320 W / 230 V

Velocidade volta escova 1100 rpm

Largura de trabalho 53 cm.

Perfil de trabalho 15 / 35 cm.

Cabo elétrico 20 m.

Peso com escova 46 Kg.

                                          * Disponíveis acessórios opcionais.
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Tanto de conductor a pé como de conductor sentado, as autolavadoras de pavimentos 
Cleanfix são uma garantía de acerto. Os seus tanques são excepcionalmente robustos e 
tanto a parte eléctrica, como a mecânica e a neumática das suas máquinas foram construi-
das com os tradicionais padrões de qualidade suiza. Cada autolavadora Cleanfix é montada 
manualmente com uma precisão absoluta e testada individualmente como garantía da 
qualidade total. Será um acerto escolher as nossas autolavadoras. Irá esquecer os pro que 
nunca se descontam do preço.

AUTOLAVADORAS SECADORAS DE PAVIMENTOS

SCRUBBY Monodisco multiusos  Cód. 715.000

DESCRIÇÃO

Pavimentos, paredes, tectos, escadas, casas de baho, saunas e os lugares mais complicados 
ou inacessíveis são pão comido para a Scrubby. Uma solução muito imaginativa para os pro-
blemas de limpeza mais complexos. Elimina a sujidade mais complicada em carpetes, varan-
das, madeira, barcos, roulotes, etc. Facilita a limpeza dos lugares mais estreitos ou de difícil 
acesso, e sem cabos eléctricos. Os seus menos de 3 kgs, batería incluida, tornam-a extrema-
mente ligeira e a convertem no assistente ideal do carro de limpeza de qualquer operaria.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Facilita a limpeza dos lugares mais estreitos ou de difícil acesso. 
• Limpa e escova superfícies horisontais e verticais. 
• Muito ligeira e fácil de usar.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Velocidade da escova 350 rpm 715.010 Batería acumulador de 9,6 V.

Tempo de carga batería 1 hora 715.012 Carregador rápido para batería 9,6 V

Tempo de trabalho (max.) 45 min. 715.030 Escova de lavagem de 18 cm.

Comprimento Total 110-137 cm.

Peso com batería incluída 13 Kg.

Diametro do porta-pads 14,5 cm.

Diametro de trabalho 18 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.

RA 395-IBC Autolavadora–secadora a baterías 
                          (não incluídas)      Cód. 395.000

DESCRIÇÃO

É a perfeita autolavadora para todo o tipo de pavimentos duros. Fabricada para trabal-
har em áreas pequenas e medianas. Com mango ergonómico resulta muito fácil trabalhar.  
Esta máquina com escova ou disco e porta pad é ideal para diversos trabalhos de limpeza. 
Com bateria e carregador integrado permite mais movimento de trabalho, e com o bocal de 
aspiração detrás da escova obtém um excelente resultado de limpeza nas esquinas.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Máquina compacta e de fácil utilização. 
• Ergonómica e cómoda para o trabalho. 
• Grande potência de lavagem.

Dados Técnicos Cód. Equipamento de Serie

Alimentação Volt. 12 V / DC 395.059 Escova estándar diam. 38 cm.

Consumo Nom. escova   280 W 395.082 Labios aspiração stándar

Consumo Nom. aspiração   175 W 395.091 Bateria 12 V / 55 Ah (nec. 1 und.)

Depósito água limpa 10 l. 395.300 Bocal aspiração completo

Depósito água suja 12 l.

Largura de aspiração 46 cm.

Largura de trabalho 39 cm.
Dimensões (L x A x A) 77x46x65 cm.
Pressão de escovas     55 Kg.
Rendimento teórico 1150 m2/h * Disponíveis acessórios opcionais.
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RA 431-E Autolavadora–secadora com cabo elétrico Cód. 432.000

RA 431-B Autolavadora–secadora a baterías (não incluídas) Cód. 436.000 

DESCRIÇÃO

Graças à sua robusta construção e à enorme potência dos seus motores de escovas e  
aspiração, esta máquina assegura uma longa vida de trabalho duro. É fácil de transportar  
e está perfeitamente equilibrada, o que garante a imediata aceitação do utilizador.  
Disponível com escova ou pad portadiscos. A sua enorme capacidade, a pesar do seu  
reduzido tamanho, torna-a muito recomendável para trabalhos que requerem de muitas 
deslocações ou para espaços poco diáfanos ou inacessíveis.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Potentes motores de escovas e aspiração. 
• Perfeitamente equilibrada e fácil de transportar. 
• Grande capacidade e autonomía em pouco espaço. 
• Muito robusta e resistente.

RA 501-E Autolavadora–secadora com cabo elétrico Cód. 501.000

RA 501-B Autolavadora–secadora a baterías (não incluídas) Cód. 501.010 

DESCRIÇÃO

Similar à RA 431 mas com mais largura de trabalho. Com esta versão, completa-se o seg-
mento intermedio de máquinas autolavadoras de altas prestações, qualidade e rendimento. 
A relação preçoprestações-rendimento desta máquina converte-a num duro concurrente di-
fícil de superar.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Mais largura de trabalho. 
• Fácil de transportar. 
• Grande capacidade e autonomía em pouco espaço. 
• Altas prestações e alto rendimento.

Dados Técnicos                        RA 431-E               RA 431-B Cód. RA 431-E Equipamento de Serie

Alimentação Volt. 230 V / 50 Hz 24 V/DC 742.059 Escova stándar PPN 0,6

Consumo Nom. escova 1100 W 750 W 432.025 Bocal aspiração recto 70 cm. antigorduras c/tubo

Cons. Nom. aspiração 750 W 400 W 500.863 Cabo elétrico

Depósito água limpa 35 l. 32 l.

Depósito água suja 40 l. 38 l. Cód. RA 431-B Equipamento de Serie

Largura de aspiração 76 cm. 76 cm. 742.059 Escova stándar PPN 0,6

Largura de escova 43 cm. 43 cm. 432.025 Bocal aspiração recto 70 cm. antigorduras c/tubo
Cabo elétrico 20 m. ---------
Peso (s/água, e/bater) 62 Kg. 122 Kg.
Dimensões (CompxLgxAI) 80x43x73 cm. 85x43x80 cm.
Bocal de aspiração lncluida  lncluida * Disponíveis acessórios opcionais.
Pressão da escova 34 Kg. 64 Kg. Junte as suas baterias e carregador.

1750 m2/h 1750 m2/h

Dados Técnicos                        RA 501-E               RA 501-B Cód. RA 501-E Equipamento de Serie

Alimentação Volt. 230 V / 50 Hz 24 V/DC 730.059 Escova stándar PPN 0,6, 50 cm.

Consumo Nom. escova 1400 W 1000 W 432.031 Bocal aspiração Curvo 80 cm. c/tubo

Consumo Nom. aspiração 750 W 400 W 500.863 Cabo elétrico

Depósito água limpa 35 l. 32 l.

Depósito água suja 40 l. 38 l. Cód. RA 501-B Equipamento de Serie

Largura de aspiração 82 cm. 82 cm. 730.059 Escova stándar PPN 0,6, 50 cm.

Largura de escova 51 cm. 51 cm. 432.031 Bocal aspiração Curvo 80 cm. c/tubo
Cabo elétrico 20 m. ---------
Peso (s/água, e/bater) 65 Kg. 122 Kg.
Dimensões (CompxLgxAI) 80x51x73 cm. 85x51x80 cm.
Bocal de aspiração lncluida lncluida * Disponíveis acessórios opcionais.
Pressão da escova 34 Kg. 54 Kg. Junte as suas baterias e carregador.

2100 m2/h 2100 m2/h
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RA 505-IBC Autolavadora-secadora a baterías (não incluidas) Cód. 555.015

RA 505-IBCT Autolavadora-secadora a baterías (não incluidas) Cód. 555.055 

DESCRIÇÃO

Auto-lavadora de pavimentos com carregador de baterías já incluido. Esta robusta máquina 
é perfeita tanto para pavimentos duros como flexíveis ou pavimentos planos e/o rugosos, 
tanto na indústria como em todo o tipo de comercios ou colectividades. Com semi-tração 
pela propia rotação das escovas que facilita o avance sem esforço do operario. O quadro de 
control é simples e as escovas mudam-se em segundos. Superfícies de tamanho medio.

Dados Técnicos                       RA 505-IBC          RA 505-IBCT Cód. RA 505-IBC Equipamento de Serie

Alimentação Volt. 24 V/DC 24 V/DC 730.059 Escova stándar PPN 0,6, 51 cm.

Consumo Nom. escova 750 W 750 W 555.560 Bocal aspiração traseiro curvo c/tubo

Consumo Nom. aspiração 400 W 400 W

Vácuo 130 mbar 130 mbar

Depósito água limpa 55 l. 55 l. Cód. RA 505-IBCT Equipamento de Serie

Depósito água suja 56 l. 56 l. 730.059 Escova stándar PPN 0,6, 51 cm.

Largura de aspiração 88 cm. 88 cm. 555.560 Bocal aspiração traseiro curvo c/tubo
Largura de trabalho 51 cm. 51 cm.
Rendimento 2100 m2/h 2100 m2/h
Peso (s/água, c/bater)  164 Kg. 178 Kg.
Dimensões (LxAnxAI)  138x56x113 cm. 145x56x113 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.
Diametro escovas 51 cm. 51 cm. Junte as suas baterias e carregador.
Pressão da escovas 48 Kg. 48 Kg.

RA 605-IBCT Autolavadora-secadora a baterías (não incluidas) Cód. 565.055

DESCRIÇÃO

Auto-lavadora de pavimentos com carregador de baterías já incluido. Esta robusta máquina 
é perfeita tanto para pavimentos duros como flexíveis ou pavimentos planos e/o rugosos, 
tanto na indústria como em todo o tipo de comercios ou colectividades. Com tração propia 
que facilita o avance sem esforço do operario. O quadro de control é simples e as escovas 
mudam-se em segundos. Superfícies de tamanho medio.

Dados Técnicos                       Cód.  Equipamento de Serie

Alimentação Volt. 24 V / DC 565.059 Escova stándar diametro 318 mm (nec. 2)

Consumo Nom. escova 750 W 555.560 Bocal aspiração trasero curvo c/tubo

Consumo Nom. aspiração 400 W

Vácuo 130 mbar

Depósito água limpa 55 l.

Depósito água suja 56 l.

Largura de aspiração 88 cm.
Largura de trabalho 60 cm.
Rendimento 2500 m2/h
Peso (s/água, c/bater) 190 Kg.
Dimensões (LxAnxAl) 138x64x113 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.
Diametro escovas 2x310 mm. Junte as suas baterias e carregador.
Pressão de escovas 55 Kg.
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RA 500B Sauber  
Autolavadora–secadora de conductos sentado    Cód. 536.010

DESCRIÇÃO

A nova RA 500-B Sauber facilita ao operário a possibilidade de trabalhar comodamente sen-
tado obtendo magníficos resultados na lavagem e secagem de todo o tipo de pavimentos.  
É muito pequena e manobrável, o que permite trabalhar em zonas e acessos complicados. 
Com carregador integrado, mudar as baterias é realmente fácil.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Motor de tração muito resistente. 
• Painel de comandos fácil e simples. 
• Máquina muito manobrável.

Dados Técnicos                       Cód.  Equipamento de Serie

Alimentação Volt.                   24 V DC  536.082 Escova stándar diam. 53 cm. 

Cons. Nom motor tração            500 W 536.700 Bocal aspiração completo

Cons. Nom aspiração            400 W

Vácuo                                         115 mbar

Cons. Nom. Escova   400 W

Rotação escova 175 rpm

Pressão escova  23 Kg.
Velocidade de trabalho                   3-5 Km/h
Velocidade máx. avance                          6 Km/h
Depósito água limpa                  55 l.
Depósito água suja                  55 l.
Largura de aspiração                 60 cm.
Ancho de trabalho                                                 53 cm.
Capacidade de giro                              150 cm.
Dimensões (C x L x A) 135x72x120 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.
Peso em vazio                              154 Kg. Junte as suas baterias e carregador.
Nivel de ruido                              64 dB (A)
Rendimento teórico apróx. 3180 m2/h

RA 800-SAUBER Autolavadora-secadora de condutor sentado Cód. 800.000

RA 900-SAUBER  Autolavadora-secadora de condutor sentado  Cód. 910.000 

DESCRIÇÃO

A RA-Sauber apresenta-se como uma máquina robusta e eficiente nos clientes que necessi-
tam manobrabilidade, velocidade e rendimento. Passa por portas ou corredores com 90 cm e 
despõe de uma incrível capacidade de giro. Graças ás suas 4 rodas (anti-derrapes as detrás) a 
máquina têm uma condução muito cómoda e simples e com uma estabilidade sorprendente. 
Conta com Sistemas Automáticos de elevação nas escovas e aspirador.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Máquina de condutor sentado muito manobrável, cómoda e de fácil utilização. 
• Muito estável e robusta. 
• Grande productividade e potência sem esforço para uma maior capacidade de trabalho.

Dados Técnicos                        RA 800                RA 900 Cód. RA 800 SAUBER Equipamento de Serie

Consumo Nominal 2150 W 2150 W 800.059 1 Escova stándar PPN 0,6 (nec. 2)

Consumo Nom. escova 1600 W 1600 W 800.550 Bocal aspiração curvo 105 cm. c/tubo

Consumo Nom. Aspiração 750 W 750 W

Depósito água limpa 135 l. 135 l.

Depósito água suja 130 l. 130 l. Cód. RA 900 SAUBER Equipamento de Serie

Largura de aspiração 105 cm. 105 cm. 910.059 1 Escova stándar PPN 0,6 (nec. 2)

Largura de escovas 76 cm. 86 cm. 800.550 Bocal aspiração curvo 105 cm. c/tubo
Capacidade giro 210 cm. 210 cm.
Peso incl. Baterías 480 Kg. 500 Kg.
Dimensões (Compxl.gxAI) 172x72x132 cm. 172x90x132 cm.
Bocal de aspiração Incluída Incluída * Disponíveis acessórios opcionais.
Rendimento aprox. 6400 m2/h 7200 m2/h Junte as suas baterias e carregador.
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As varredoras Cleanfix conseguem limpar a maior parte da sujidade depositada nos pavi-
mentos, ainda quando se trate do pó mais fino. São imprescindíveis como passo previo à 
lavagem, posto que evitam que as máquinas autolavadoras gerem uma lama que obstrua 
os seus elementos de aspiração.

VARREDORAS

HS - 770 Varredora de tracção manual   Cód. 077.000

DESCRIÇÃO

Varredora manual de tração muito compacta e manobrável para superfícies medianas, tanto 
em uso doméstico como industrial. Ideal para armazéns, jardins e pavimentos duros graças 
ao seu nulo ruído e nulo nível de emisões, tanto para interior como para exterior. Escova 
lateral regulável. Mínimo esforço para o utilizador.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Permite um varrido rápido, fácil e sem esforços. 
• Perfeita para uso doméstico e industrial. 
• Incorpora uma escova lateral regulável. 
• Totalmente silenciosa.

Dados Técnicos                       Cód.  Equipamento de Serie

Contentor de recolhida 50 litros 077.740 Escova laberal ajustável

Largura de trabalho 77 cm. 077.270 Escova cilíndrico central

Escova lateral Ajustable

Peso 18 Kg.

Dimensões (incl. pega)  100x78x105 cm. * Disponíveis acessórios opcionais.

KS 650 IBC a baterías   Cód. 065.000

DESCRIÇÃO

Varredora automática de tração muito compacta e manobrável para superfícies medianas 
e grandes, em uso profissional-industrial. Ideal para tejoleiras, plásticos e pavimentos duros 
graças ao seu nulo ruido e nulo nível de emisões, tanto para o interior como para o exterior. 
Escova lateral regulável. Mínimo esforço para o operario. Enorme capacidade de extracção 
da sujidade mais entranhada.

Dados Técnicos                       

Alimentação Volt. 750 W / 12 V

Capacidade contentor recolhida 35 litros

Largura de trabalho c/escova lateral 71 cm.

Redimento teórico c/escova lateral 3525 m2/h mbar

Tracção Auto-tração

Peso com baterias 122 Kg.

Velocidade de trabalho 5 Km/h

Dimensões (incl. pega) 110x71x72 cm.

                                      * Disponíveis accessórios opcionais.

                                       Junte as suas baterias.
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KS - 1100B Condutor sentado   Cód. 080.000

DESCRIÇÃO

Esta compacta e robusta varredora de condutor sentado foi desenhada para a manutenção 
continuada de medianas e grandes superfícies, fundamentalmente de interior, embora tam-
bém de exterior em seco. De enorme capacidade mas também suficientemente pequena para 
entrar num elevador. Limpa perfeitamente os bordes e sobe pendente de quase 20% com uns 
resultados de varrido perfeitos.

VANTAGENS DESTACÁVEIS

• Perfeita para o varrido de áreas grandes e medianas. 
• Muito robusta, compacta e de fácil utilização. 
• Alto rendimento. 
• Muito rentável.

Dados Técnicos                       Cód.  Equipamento de Serie

Larg. de trabalho e/escovas laterais 1100 mm. 080.222 1 Filtro Polyester 3,9 m2

Larg. de trabalhos/escovas laterais 700 mm. 080.059 Escova lateral diam. 440 mm. (nec. 2 ud)

Diámetro da escova lateral 440 mm. 080.501 Escova cilíndrica de varrido central

Principio funcionamento de varrido Sobre-varrido

Depósito de residuos 60 l.

Material do filtro do depósito Polyester

Superfície do filtro 3,9 m2

Sistema de limpeza do filtro Agitador eléctr.

Capacidade gíro da máquina <1 m.

Planta de potência do motor Baterías 24 V 180 Ah

Dimensões (Comp. x larg. x alt.) 1550x1000x1220 mm.

Peso Total sem baterías e em vazío 240 Kg.

Rango de velocidades 0-7,2 Km/h

Horas teór. trabalho 4,5 h. * Disponíveis accessórios opcionais.

Rendimento máx. teórico 8.000 m2/h Junte as suas baterias e carregador.

Pendente máxima subida em vazío 20%
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Batería 715.110 1 Ud.

ROTATIVAS ABRILLANTADORAS DE SUELOS

Batería Acumulador 9,6V
Cargador rápido para 9,6V Cargador 715. 12 1 Ud.

SCRUBBY

SCRUBBY

Referencia Necesita uds.CaracterísticasModelo

1

ROTATIVAS MONODISCO DE PAVIMENTOS
 Modelo Características Referência Necesita uds.

 SCRUBBY Bateria Acumulador  9,6 V Bateria 715.110 1 Ud.

 SCRUBBY Carregador rápido para 9,6 V Carregador 715.112 1 Ud.

 Modelo Características Referência Necesita uds.

 RA 431 B Bateria 12 V - 110 Ah Bateria 490.091 2 Uds.

 RA 431 B Carregador 24 V - 16 Ah Carregador 686.301 1 Ud.

 Modelo Características Referência Necesita uds.

 RA 501 E Bateria 12 V - 110 Ah Bateria 490.091 2 Uds.

 RA 501 B Carregador 24 V - 16 Ah Carregador 686.301 1 Ud.

Batería 490.093 2 Uds.Batería 12 V-90 Ah
Batería 12 V-110 Ah Batería 436.093 2 Uds.

RA 505 IBC

RA 505 IBCT

Referencia Necesita uds.CaracterísticasModelo Modelo Características Referência Necesita uds.

 RA 505 IBC Bateria 12 V - 77 Ah GEL Bateria 436.091 2 Uds.

 RA 505 IBCT Bateria 12 V - 105 Ah GEL Bateria 436.092 2 Uds.

Batería 436.093 2 Uds.Batería 12 V-110 AhRA 605 IBCT

Referencia Necesita uds.CaracterísticasModelo Modelo Características Referência Necesita uds.

 RA 605 IBCT Bateria 12 V - 110 Ah Bateria 490.093 2 Uds.

Modelo Características Referência Necesita uds.
RA 800-900B Bateria 6 V - 255 Ah Bateria 800.091 4 Uds.
RA 800-900B Carregadorr 24 V - 40 Ah Carregador 686.801 1 Ud.
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 Modelo Características Referência Necesita uds.

 KS 1100 B Bateria 6 V - 180 Ah Bateria 700.091 4 Uds.

 KS 1100 B Carregador 24 V - 30 Ah Carregador 686.701 1 Ud.

 Modelo Características Referência Necesita uds.

 KS 650 IBC Bateria 12 V - 77 Ah GEL Bateria 436.091 1 Ud.

 KS 650 Carregador incorporado Carregador 076.000 1 Ud.

VARREDORAS
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Produto

BACTEROMIL GEL

BACTER QUAT

BACTER CLHOR

Nº 546-DES
Agência Espanhola do Medicamento e 

Produtos Sanitários
Anti-séptico para pele sã

ACM. Nº 284/00/17NBVPT
(Biocida de Uso Veterinário - DGAV)

ACM. Nº 361/00/18NBVPT
(Biocida de Uso Veterinário - DGAV)

Nº 14-20/40-07249-HA-SP
(Biocida de Uso Veterinário - DGAV)

Nº 14-20/40-07249-HA
(Direccción General de Salud Pública)

UNE-EN-1500

UNE-EN-13697

UNE-EN-1276

UNE-EN-1650

UNE-EN-13697

UNE-EN-13697

UNE-EN-1276

Determinação da Atividade BACTERICIDA 
em Anti-sépticos e Desinfetantes Químicos 
utilizados para o tratamento Higiénico das 

Mãos por Fricção.

Determinação da Atividade 
BACTERICIDA E/OU FUNGICIDA em 

Anti-sépticos e Desinfetantes Químicos em 
aplicação por contacto.

Determinação da Atividade BACTERICIDA  
em Anti-sépticos e Desinfetantes Químicos.

Determinação da Atividade FUNGICIDA  
em Anti-sépticos e Desinfetantes Químicos.

Determinação da Atividade BACTERICIDA  
E/OU FUNGICIDA em Anti-sépticos e 

Desinfetantes Químicos em aplicação 
por contacto.

Determinação da Atividade BACTERICIDA  
E/OU FUNGICIDA em Anti-sépticos e 

Desinfetantes Químicos em aplicação 
por contacto.

AUTO-SANI LV

THOMILMAGIC
Nº 3

Registo Homologação Norma UNE Designação do ensaio

DEGRASS
D-40 BAC

KONY ULTRA
BAC LEMON

Nº 16-20/40-08648-HA-SP
(Biocida de Uso Veterinário - DGAV)

Determinação da Atividade BACTERICIDA  
em Anti-sépticos e Desinfetantes Químicos.  

Bactericida: Salmonella Typhi.

Determinação da Atividade BACTERICIDA  
E/OU FUNGICIDA em Anti-sépticos e 

Desinfetantes Químicos em aplicação 
por contacto.

UNE-EN-13697

UNE-EN-1276

Determinação da Atividade BACTERICIDA  
em Anti-sépticos e Desinfetantes Químicos.  

Bactericida: Listeria

THOMILMATIC
OXP-5

CLHOR FOOD

Produto Desinfetante 
Homologado.
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Prospeção e estudo das necessidades do cliente.

Gestão Meio Ambiental. ISO 9001 e 14001. Vertidos = 0, Emissões = 0.
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Coletividades, Condomínios,



ISO 14001 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Trabalhamos para proteger o 
Meio Ambiente
Estamos especialmente consciencializados da necessidade de trabalhar no cumprimento de 
toda a normativa para a proteção da Natureza.

Dispomos da certificação ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015 para a Gestão Meio Ambiental 
concedida por Bureau Veritas. Já demonstramos que reduzimos de forma efetiva os 
impactos no Meio Ambiente em tudo o que fazemos na Thomil.

Esta certificação internacional, compromete-nos a melhorar de maneira continuada.

Realizamos um importante investimento numa moderna estação de tratamento de água 
que nos permite cumprir o nosso principal objetivo meio ambiental: Vertido Zero.

Temos estabelecidos controlos e sistemas de prevenção para evitar a contaminação 
acústica, as emissões à atmosfera e as filtragens ao subsolo.

Com o objetivo de facilitar a gestão de resíduos dos nossos clientes, aderimos de forma 
voluntária aos dois principais sistemas de eco-gestão, Ecoembes - Ponto Verde para a 
Gestão de Reciclagem das Embalagens e Eco-Raess para a Gestão de Resíduos Elétricos e 
Eletrónicos.

Conscientes da complexa situação meio ambiental da indústria química, sabemos a grande 
importância que tem gerar recursos económicos e investí-los em fatos reais para garantir 
aos consumidores que Thomil contribui ativamente para a conservação da Natureza.

Thomil, cada vez mais consciente da defesa da  
ecologia, protege o nosso Meio Ambiente.

Realmente preocupa-nos, 
realmente ocupa-nos.
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Um espaço impecável, um espaço Thomil
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