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Bactericidas e germicidas

BACTERICIDAS E GERMICIDAS

Germicida limpador de uso profissional,
amplo espectro, excelente efeito residual e
de limpeza, baixas toxicidade e corrosividade.
Eficiente contra fungos, vírus e bactérias.

Indicado na limpeza e desinfecção de 
pisos, paredes, portas, janelas e móveis em 
hospitais, indústrias de laticínios, frigoríficos, 
centros odontológicos entre outros.

Indicações de uso

Germicida limpador de uso profissional,
amplo espectro, excelente efeito residual e
de limpeza, baixas toxicidade e corrosividade.
Eficiente contra fungos, vírus e bactérias.

Indicado na limpeza e desinfecção de 
pisos, paredes, portas, janelas e móveis em 
hospitais, indústrias de laticínios, frigoríficos, 
centros odontológicos entre outros.

Consulte-nos! Consulte-nos!

Indicações de uso

Desinfetante Multiuso Hiquat

Odor Diversos

Marca Quiminac Dilui até 1:30

Odor Diversos

Marca Quiminac Dilui até 1:40

Para eliminar bactérias, vírus e fungos
Os bactericidas e germicidas tem como principal 
função a eliminação de microorganismos presentes 
nas superfícies e evitar a proliferação de doenças 
contagiosas, normalmente causadas por fungos, 
bactérias e, principalmente, vírus.

Desinfetante Germicida Zither
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Panos Descartáveis
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Panos descartáveis para limpeza, confeccionados 
em Tecido Não Tecido (TNT), com alto poder de 
absorção, autoclavável, higiênicos, resistentes e 
com toque macio ao contato com a pele. Modelo 
com 30x38 cm, indicado para limpeza leve de 
superfícies. Embalagem com 50 unidades.

Ideal para limpeza leve de superfícies, remoção
de líquidos, entre outros.

Indicações de uso

Pano p/ Limpeza Leve 30x38 cm Pano p/ Limpeza Leve 30x50 cm Pano p/ Limpeza Pesada em TNT

Panos descartáveis para limpeza, confeccionados 
em Tecido Não Tecido (TNT), com alto poder de 
absorção, autoclavável, higiênicos, resistentes e 
com toque macio ao contato com a pele. Modelo 
com 30x50 cm, indicado para limpeza leve de 
superfícies. Embalagem com 50 unidades.

Ideal para limpeza leve de superfícies, remoção
de líquidos, entre outros.

Indicações de uso

Panos descartáveis para limpeza, confeccionados 
em Tecido Não Tecido (TNT), com alto poder de 
absorção, autoclavável, higiênicos, resistentes e 
com toque macio ao contato com a pele. Modelo 
com 38x40 cm, indicado para limpeza pesada de 
superfícies. Embalagem com 50 unidades.

Ideal para limpeza pesada de superfícies, remoção
de líquidos, entre outros.

Indicações de uso

Material TNT

Marca Limpar Medida 30x38 cm

Material TNT

Marca Limpar Medida 30x50 cm

Material TNT

Marca Limpar Medida 38x40 cm

Consulte-nos! Consulte-nos!Consulte-nos!
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Odor Diversos

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Odor CaracterísticoMarca Box-21

Embalagem 1 litroINPM 70

5

O Álcool em Gel Antisséptico Hidratante 70% é 
indicado para a proteção e o cuidado das mãos 
de maneira fácil e rápida. Pode ser utilizado na 
limpeza de diferentes ambientes que requeiram 
higienização prática e eficiente.

É recomendado como complemento na lavagem
das mãos e para sua higienização quando esta 
não for possível. Elimina 99,9% das bactérias.

Indicações de uso

Álcool em Gel Antisséptico 70%

O Álcool Etílico desifetante de uso geral 70% é 
indicado para a desinfecção de superfícies que 
possam estar contaminadas. Pode ser utilizado 
na limpeza de diferentes ambientes que precisem 
de higienização prática e eficiente.

É recomendada para limpeza e desinfecção de 
ambientes e superfícies. Extremamente eficiente 
contra germes e bactérias.

Indicações de uso

Produto desenvolvido para auxiliar na lavagem
básica e antissepsia das mãos. Pronto para uso, 
não devendo ser diluído sob o risco de perder 
sua ação antisséptica. Recomenda-se a 
utilização de saboneteira.

Indicado para a antissepsia das mãos em áreas 
comuns de hospitais, banheiros, indústrias, 
cozinhas industriais, etc.

Indicações de uso

Sabonete Antisséptico Flox Bac Álcool Etílico 70 p/ Uso Geral Box-21

Higienização das mãos

Marca Mercotech pH 5,5 a 7,0Odor Característico

Embalagem 5l , 450g e 190g

Marca Box-21

INPM 70

Consulte-nos! Consulte-nos!Consulte-nos!



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Saboneteira Elite Abs JSN

Ideal para dispenser, próprio para secar 
as mãos, não deixando resíduos. Tem alto 
poder de absorção, é gofrado, e macio, 
proporcionando conforto para os usuários. 
Alto grau de alvura. Interfolhado.

Papel Toalha White Paper

Com sistema de válvula e visor  transparente, 
o que permite o controle da substituição do 
sabonete ou álcool em gel, fundo e botão na 
cor branco. Acompanha chave plástica e kit 
de instalação

Dispenser Toalheiro Trilha

Marca JSN Material Plástico ABS Branco Marca White Paper Embalagem 1000 folhas

Marca Trilha Material Polipropileno

Design elegante e moderno, linhas suaves 
que se adaptam a qualquer ambiente. 
Comporta papéis toalha interfolha 2 ou 3 
dobras. Material leve e resistente, fácil 
instalação e abastecimento. Ideal para 
banheiros, áreas comuns de hospitais, 
indústrias, cozinhas industriais, etc.

Kits de higienização
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Extremamente leve e prático, o Spray Mop 
proporciona facilidade e flexibilidade de 
usos na limpeza úmida e manutenção da 
limpeza em pisos frios em geral, tratados ou 
não. Possui acionamento de spray. Conteúdo 
do kit: 1 cabo, armação para refil microfibra, 
refil microfibra e reservatório.

Conjunto de Limpeza Mop Spray

Marca Bettanin e
Flashlimp Material Aço, polipropileno

e material acrílico

Consulte-nos! Consulte-nos!

Consulte-nos! Consulte-nos!



Clorados

CLORADOS 7

Limpeza sanitizante de ambientes

Desinfetante clorado concentrado de ampla 
aplicação e alto poder de desinfecção. 
Possui alto rendimento em formação de 
espuma, aderindo facilmente em superfícies 
inclinadas.

Desenvolvido para atender às áreas de 
assistência à saúde, tais como: clínicas, 
consultórios, ambulatórios e hospitais.

Indicações de uso

Odor CloropH 12,0 - 14,0

Marca Renko Dilui até 1:10

Chef Clor Des. Clorado Gel

Detergente alcalino clorado, em gel, com 
alto poder sanitizante e desengordurante. 
Possui excelente rendimento,  limpando e 
desinfetando em uma única operação.

Para utensílios, balcões, áreas de preparo 
de alimentos, pisos vitrificados, paredes, 
azulejos, câmaras frigoríficas, plásticos, 
placas de corte, grelhas, etc.

Indicações de uso

Odor CloropH 12,0 - 14,0

Marca Renko Dilui até 1:100

Chef Clor Det. Clorado Gel

Ambientes que necessitam de limpeza sanitizante, 
como áreas de assistência à saúde ou de preparo 
de alimentos, requerem produtos com alto poder 
desinfetante. A linha de produtos clorados atende 
a estas ocasiões de forma eficiente.
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Consulte-nos! Consulte-nos!



Limpadores de uso geral

LIMPADORES DE USO GERAL 8

Limpador de uso geral concentrado, à base 
de peróxido de hidrogênio e tensoativos 
biodegradáveis. Possui alto poder oxidante 
capaz de eliminar moléculas de maus odores.

Para limpeza de pisos com acabamento 
acrílico, cerâmicas, estofados, metais, 
plásticos, pedras e outras superfícies 
laváveis. 

Indicações de uso

Klyo OXY Uso Geral

Odor CaracterísticopH 2,6 - 4,0

Marca Renko Dilui até 1:200

Produtos para limpeza de uso geral
Os limpadores multiuso são altamente versáteis, 
recomendados para as mais diversas ocasiões. 
Tem alto poder de limpeza, removendo mofo, terra, 
foligem, gorduras e oleosidades. Recomendados 
para vários tipos de superfície.

Limpador concentrado, de uso geral, à 
base de peróxido de hidrogênio e 
tensoativos biodegradáveis para limpeza 
e remoção de sujidades e manchas.

Para limpeza de pisos com acabamento 
acrílico, cerâmicas, estofados, metais, 
plásticos, pedras e outras superfícies 
laváveis. 

Indicações de uso

Bioperox Uso Geral

Consulte-nos! Consulte-nos!
Odor Floral CítricopH 2,5 - 4,5

Marca Biochemical Dilui até 1:200

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS - PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 



Luvas de Proteção

LUVAS DE PROTEÇÃO 9

Itens de proteção para as mãos
Produtos químicos podem causar prejuízos à 
saúde. Estes equipamentos são recomendados 
para serviços de limpeza, manuseio de produtos 
químicos e serviços gerais que requerem a 
proteção das mãos.

É uma excelente escolha para proteger as 
mãos em situações cotidianas de limpeza 
que requerem a proteção das mãos contra 
agentes químicos e outros produtos que 
possam danificar a pele.

Para serviços de limpeza, manuseio de 
produtos químicos e serviços gerais que 
requerem a proteção das mãos.

Indicações de uso

Luva de segurança, confeccionada em 
látex. Indicada para proteção das mãos do 
usuário em operações leves-médias em 
indústrias cosméticas, estética, pesquisa, 
saneamento básico e alimentícia

Luvas descartáveis para uso exclusivo na 
área industrial. Não são destinadas ao uso 
médico hospitalar.

Indicações de uso

Luva de Limpeza Látex Confort Luva de Látex Descartável 

Tamanho P, M e GMarca Danny

Material Látex e forro 
de algodão

Tamanho P, M e GMarca Volk

Material Látex
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Máscaras de Proteção
Proteção contra contaminações
Equipamentos de proteção individual destinadas 
ao uso de profissionais que atuem em áreas com 
risco de contaminação. Produtos indicados para 
utilização em indústrias farmacêuticas, químicas 
e alimentícias, área estética e gastronômica.

Máscara dupla inteiramente fabricada em 
tecido não tecido (TNT), com clipe nasal 
para melhor ajuste do produto. Possui duas 
camadas protegendo o nariz e a boca do 
usuário. Produto descartável, de uso único.

Utilizada em indústrias farmacêuticas, 
químicas e alimentícias, área estética e 
gastronômica.

Indicações de uso

Material TNT

Máscara Cirúrgica Descartável 
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Consulte-nos!



MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 11

Máscaras de Proteção

Máscaras de proteção produzidas em tecido 
(poliéster e algodão). São laváveis, o que torna o 
produto reutilizável. Após fazer uso da máscara, 
basta desinfectá-la em um solução de água e 
água sanitária, colocá-la para secar e utilizar 
novamente.

Utilizada em indústrias farmacêuticas, químicas 
e alimentícias, área estética e gastronômica.

Indicações de uso

Máscaras de proteção produzidas em tecido 
(poliéster e algodão). São laváveis, o que torna o 
produto reutilizável. Após fazer uso da máscara, 
basta desinfectá-la em um solução de água e 
água sanitária, colocá-la para secar e utilizar 
novamente.

Utilizada em indústrias farmacêuticas, químicas 
e alimentícias, área estética e gastronômica.

Indicações de uso

Máscaras de Proteção Laváveis Máscaras de Proteção Laváveis

Cor Branca Material Poliéster e algodão Cor Preta Material Poliéster e algodão

Protetor facial com viseira em PP, que possui 
transparência de 90%. Com design anatômico e 
ajustável, evita o contato com gotículas, salivas e 
fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a 
boca e os olhos. Deve ser utilizado em conjunto 
com máscara de proteção.

Ideal para profissionais que tenham contato direto 
com o público. 

Indicações de uso

Protetor Facial - Face Shield 

Material Polipropileno
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Toucas e Luvas em TNT

TOUCAS E LUVAS EM TNT

A touca descartável em TNT pode ser 
utilizada em diversas áreas para prender e 
proteger os cabelos. A touca de proteção 
serve tanto para proteger o usuário quanto o 
produto manuseado.

A luva descartável para limpeza de superfícies, 
é fabricada em Tecido Não Tecido (TNT). É 
prática, pois pode ser descartada após o uso, 
diminuindo a probabilidade de contaminação 
por agentes infectantes. Macia, não agride a 
pele e proporciona conforto máximo.

Ideal para limpeza pesada de superfícies, 
remoção de líquidos, entre outros.

Indicações de usoIndicada para área da estética, serviços de 
saúde, indústria alimentícia e serviços em geral 
que necessitem de proteção dos cabelos.  

Indicações de uso

Touca Sanfonada em TNT Luva Descartável em TNT

Embalagem 100 unidades

Marca Limpar Material TNT

Embalagem 50 unidades

Marca Limpar Material TNT

Equipamentos de proteção descartáveis
Equipamentos desenvolvidos em Tecido Não Tecido,
próprios para a execução de tarefas de limpeza e 
outras situações que necessitam do descarte dos 
mesmos após o uso. Diminui a probabilidade de 
contaminação por agentes infectantes.

12TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS - PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 

Consulte-nos! Consulte-nos!



Praça Hiraku Yamato, 79 - Rochdale, Osasco – SP

Fones: 11 3599 3837 – 11 94183-2614

E-mail: comercial@technolimp.com.br
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