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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.

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.

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Desinfetante Germicida Zither
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Panos Descartáveis

PANOS DESCARTÁVEIS TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 4

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!



Odor Característico

Embalagem 5l , 450g e 190g Odor Diversos

Marca Box-21

INPM 70

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Odor CaracterísticoMarca Box-21

Embalagem 1 litroINPM 70

5

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

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 7,0

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Kits de higienização
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Consulte-nos! Consulte-nos!

Dispenser para papel toalha em polipropileno 
branco. Com design elegante e moderno, linhas 
suaves que se adaptam a qualquer ambiente. 
Comporta papéis toalha interfolha 2 ou 3 dobras. 
Material leve e resistente, de fácil instalação e 
simples abastecimento.

Ideal para banheiros, áreas comuns de hospitais, 
indústrias, cozinhas industriais, etc. 

Indicações de uso

Dispenser p/ Papel Toalha Trilha

Injetada em plástico ABS branco, possui sistema 
de válvula, visor cristal transparente, que permite o 
controle da substituição do sabonete ou álcool em 
gel, fundo e botão na cor branco. Acompanha 
chave plástica, tampa do reservatório e kit com 
parafusos e buchas para instalação.

Ideal para banheiros, áreas comuns de hospitais, 
indústrias, cozinhas industriais, etc. 

Indicações de uso

Saboneteira Elite em Abs JSN

Marca Trilha Material Polipropileno Marca JSN Material Plástico ABS Branco

Consulte-nos!

Próprio para secar as mãos. O papel interfolha da 
marca White Paper possui alto grau de alvura, 
não deixando resíduos nas mãos. Tem alto poder 
de absorção, é gofrado, e macio, proporcionando 
conforto até para os usuários. Produto ideal para 
ser utilizado em dispenser.

Ideal para banheiros, áreas comuns de hospitais, 
indústrias, cozinhas industriais, etc. 

Indicações de uso

Papel p/ toalheiro White Paper

Marca White Paper Embalagem 1000 folhas

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS



Clorados

CLORADOS 7

Limpeza sanitizante de ambientes

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

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.

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

Odor Floral CítricopH 2,5 - 4,5

Marca Biochemical Dilui até 1:200Consulte-nos! Consulte-nos!
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Limpadores de uso geral

É capaz de arrastar a sujeira através da 
separação de suas partículas que são 
carregadas com as bolhas de ar para fora 
da superfície que está sendo limpa, 
através dos tensoativos biodegradáveis.

Pisos em geral como cerâmicas, pedras, 
esmaltados, vitrificados, porcelanatos, 
vinil, estofados, metais, plásticos e látex.

Indicações de uso

Magic Flot Limpador Geral

Odor CaracterísticopH 10,0 - 11,5

Marca Renko Dilui até 1:60

Multicleaner Multiuso

Limpador multiuso concentrado para 
limpeza pesada de sujidades em todos os 
tipos de superfícies laváveis.

Indicados para superfícies laváveis como 
fórmicas, mesas, vidros, plásticos, superfícies 
metálicas, cromados, paredes, batentes, 
divisórias, pisos cerâmicos esmaltados, 
azulejos e etc.

Indicações de uso

Odor CítricopH 10,0 - 11,4

Marca Biochemical Dilui até 1:10 - pesada
1:20 - leve

Detergente neutro, desengordurante. Possui 
alto poder de formação de espuma que 
auxilia na retirada de resíduos alimentares e 
gordurosos. De fácil enxágue. Concentrado.

Para lavagem manual de louças, limpeza de 
resíduos gordurosos em pisos, azulejos, 
materiais plásticos, esmaltados, fogões, coifas, 
paredes, fórmicas, couros, vinil, vidros,etc.

Indicações de uso

Odor NeutropH 7,0 - 8,5

Marca Renko Dilui até 1:20

Brillia Detergente de Uso Geral

LIMPADORES DE USO GERAL

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

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
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Luvas de Proteção

LUVAS DE PROTEÇÃO

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 

Consulte-nos! Consulte-nos!Tamanho P, M e GMarca Danny

Material Látex e forro 
de algodão

Tamanho P, M e GMarca Volk

Material Látex

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS



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 

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 11TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Consulte-nos!
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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

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



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

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.

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 13

Consulte-nos! Consulte-nos!50 unidades



Detergente em gel biodegradável que 
remove diversos tipos de sujidades como 
encardidos, poeiras, gorduras, óleos e 
graxas sem agredir as superfícies tratadas, 
com versatilidade e eficiência.

Para limpeza e desengraxe de pisos frios, 
cerâmicas, paredes, metais, plásticos, 
vidros e outros materiais laváveis.

Indicações de uso

Odor PinhopH 7,5 - 9,0

Marca Renko Dilui até 1:200

Desengraxantes

DESENGRAXANTES

Klyo Pine Desengraxante Desengraxante Multiuso H-7

Um desengraxante em spray, indicado para 
limpar sujeiras pesadas como graxas, óleos, 
gorduras, fuligens. Tem fórmula biodegradável 
que limpa sem necessidade de água e sem 
produção de espuma.

Indicado para utilização em motores, aviões, 
barcos, veículos, cerâmicas, refrigeradores, 
pedras, entre outros. 

Indicações de uso

Detergentes desengraxantes
A função destes desengraxantes é eliminar óleos, 
graxas, gorduras, encardidos e poeiras, de maneira 
versátil e eficiente, sem danificar as superfícies 
tratadas. São indicados para materiais que podem 
ser lavados.

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Dilui atéMarca H-7 Dilui até Pronto uso

Embalagem 1 litro e 500 ml 

14
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Produto desenvolvido para remoção de 
manchas e restauração de superfícies de 
alumínio. Limpa e dá brilho em uma única 
operação. Prático, possui tensoativos 
biodegradáveis.

Remoção de manchas e sujeiras em 
alumínio anodizado e outras peças como: 
panelas, janelas, portas, esquadrias e etc.

Indicações de uso

Odor CaracterísticopH 0,5 - 1,0

Marca Renko Dilui até 1:10

Detergentes Especiais

DETERGENTES ESPECIAIS

Detergentes específicos para metais
A limpeza de metais de acabamento delicado, 
como inox e alumínio, requer cuidados especiais. 
Esta linha de produtos garante os cuidados 
necessários durante o processo de limpeza, além 
de proporcionar brilho aos materiais tratados.

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Ideal para restauração do brilho em peças 
cromadas e superfícies de aço inox.  Além 
de retirar as manchas superficiais das 
peças, ele forma uma película protetora 
para impedir o surgimento de manchas.

Indicado para limpeza de superfícies 
cromadas, aço inox, panelas, fogões, 
pias, baixelas, corrimãos, elevadores, etc.

Indicações de uso

Odor CaracterísticopH 9,0 - 10,0

Marca Renko Dilui até Pronto Uso

Klyo Renova Inox Klyo Limpa Alumínio

15
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Limpa Vidros

LIMPA VIDROS

Produtos para limpeza de vidros
Para vidros realmente limpos é necessária uma 
série de cuidados, que passam pela escolha 
correta do produto que será utilizado em sua 
limpeza. Trabalhamos com as melhores marcas 
do mercado.

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Detergente com tensoativo biodegradável 
com alto poder desengordurante e rápida 
secagem. Proporciona economia de água 
e tempo de serviço na limpeza de diversos 
tipos de sujidades em vidros.

Na limpeza de vidros, cristais, vidraças e 
espelhos, aço inoxidável, superfícies 
cromadas e fórmicas.

Indicações de uso

Odor CaracterísticopH 6,0 - 8,0

Marca Renko Dilui até 1:20

Limpador de vidros elaborado com 
matérias prima de primeira qualidade, que 
garantem rapidez e eficiência na remoção 
de sujeiras e gorduras das superfícies, não 
necessitando de enxágue.

Na limpeza de vidros, cristais, vidraças e 
espelhos, aço inoxidável, superfícies 
cromadas e fórmicas.

Indicações de uso

Odor CaracterísticopH 9,5 - 10,5

Marca Biochemical Dilui até 1:20

Klyo Limpa Vidros Blinchem Limpa Vidros

16

Consulte-nos! Consulte-nos!



Limpa Pedras

LIMPA PEDRAS

Produtos para limpeza e manutenção
Pisos de pedra precisam de um cuidado especial 
durante a limpeza. Com o uso dos produtos corretos 
para cada tipo de material e ocasião, é possível 
garantir a remoção de manchas e sujeiras sem que 
ocorram danos às superfícies dos pisos.

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 17

Excelente performance na remoção de 
sujidades, como mofo, fungos e gorduras 
comuns em banheiros e cozinhas. Indicado 
para todos os tipos de rejuntes, sejam eles 
selados ou coloridos.

Para a limpeza leve ou pesada de rejuntes 
sujos ou encardidos de mármores, granitos, 
porcelanatos e pedras em geral.

Indicações de uso

Limpa Rejunte Proclean

Marca Proclean

Dilui até Pronto uso Consulte-nos!



Limpa pedras

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Detergente ácido concentrado, desenvolvido 
para a lavagem manual ou automatizada de 
superfícies. Indicado na limpeza e remoção 
eficaz de sujidades fortemente incrustadas.

Miracema, mineira, São Tomé, carranca, 
mosaico português, pisos industriais (sem 
tratamento com cera ou acabamento acrílico), 
sujidades argilosas, pisos concretados, cotto, etc.

Indicações de uso

Odor CaracterísticopH 0,5 - 1,0

Marca Renko Dilui até 1:20

Klyo Limpa Pedras

Limpa pedras para ser utilizado na limpeza 
de sujidades pesadas. Contêm emulsificantes 
que o torna eficiente para a limpeza de 
pedras impregnados com graxas, óleos 
misturados com argilosos e outras sujidades.

Pedras brutas, miracema, mosaico 
português, calçadas, pisos industriais. 
Pode ser utilizado em metais.

Indicações de uso

Polichem Limpa Pedras

Odor CaracterísticopH 0,0 - 1,0

Marca Biochemical Dilui até 1:10

Atua na remoção de sobras de cimento, 
rejunte ou manchas deixados no final da 
obra ou reforma, eliminando de forma eficaz 
os resíduos incrustados ou a nevoa branca 
que causa embaçamento no piso ou azulejo.

Azulejos, piso cerâmico, porcelanato, granito, 
mármore, piso esmaltado, moldes de lajes 
pré-moldadas, etc. Pode ser usado em metais.

Indicações de uso

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

Removerec Desincrustante

Odor CaracterísticopH 0,5 - 1,5

Marca Biochemical Dilui até 1:10
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Tira Manchas

TIRA MANCHAS

Desengordurantes especiais

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Elimina a maioria dos pontos de óleo, 
graxa industrial, alimentos gordurosos, café 
e etc. Sua composição química pode 
absorver profundamente as manchas mais 
difíceis sem agredir o material.

Para porcelanatos, mármores, cerâmicas, 
granitos, pedras calcárias, ardósias, etc.

Indicações de uso

Marca ML Bellinzoni

Dilui até Pronto para uso

Remove as manchas mais impregnadas e 
nas superfícies mais porosas, sem danificar 
o material, na medida em que puxa para 
fora todas as manchas de origem oleosa.

Mármores, granitos, pedras em geral, 
porcelanatos, concretos e todos os tipos 
de materiais.  

Indicações de uso

Marca Pisoclean

Dilui até Pronto para uso

Removedor PEK Tiraóleo Mangia Macchia

Linha de produtos especiais, recomendada para 
limpeza e remoção de manchas de gorduras e 
óleos impregnadas. Indicada para pedras, metais, 
porcelanatos e demais superfícies manchadas por 
substâncias gordurosas.
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Produtos Linha 3M

PRODUTOS LINHA 3M 20

Produtos e acessórios 3M

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Limpa e dá brilho em uma única operação, não 
deixando vestígios ou marcas na superfície 
onde foi aplicado. Forma uma película protetora, 
evitando a oxidação das peças e facilitando 
sua limpeza e manutenção.

Indicado para superfícies de aço inox, 
alumínio e peças cromadas e pintadas, além 
de madeiras envernizadas.

Indicações de uso

Removedor a seco, prático e fácil de usar, ideal 
para remoção rápida de marcas de tinta de 
caneta, oleosidade, acabamentos, ceras e 
graxas, entre outros, tanto de superfícies laváveis 
como das que não admitem contato com água.

Indicado para limpeza de pisos, vidros, 
plásticos, paredes, azulejos, peças sanitárias, 
fórmicas, fogões e superfícies laváveis.

Indicações de uso

Limpa Brilha Inox Scotch-Brite Removedor a Seco de Baixo Odor

A 3M é uma empresa altamente inovadora, há 
muitos anos aliando tecnologia e facilidade para 
diversos segmentos do mercado. Conheça nossa 
linha especial de produtos para limpeza da 3M, 
que conta com produtos e acessórios.

Embalagem 400 ml e 200 ml Consulte-nos! Consulte-nos!



Produtos Linha 3M

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 21PRODUTOS LINHA 3M

Produto de alta performance que garante a 
higiene, a produtividade e a segurança dos 
funcionários e clientes. Indicada para 
limpeza leve geral de superfícies delicadas. 
Certificada pela HACCP Internacional: 
garantia da capacidade de suportar a 
integridade e segurança do alimento em 
aplicações de limpeza.
Disponível em embalagem com 5 unidades.

Fibra Macia Branca 3M

Marca 3M Material Fibra Sintética

Desenvolvida para limpeza ultra pesada. Sua 
versatilidade substitui com vantagens a lã e a 
palha de aço, podendo ser utilizada até em 
superfícies quentes, como chapas e grelhas, as 
quais aumentam o seu poder de limpeza.
Indicada para cozinhas industriais. Produto 
certificado pela HACCP Internacional: garantia 
de segurança do alimento em aplicações de 
limpeza. Embalagem com 5 unidades.

Esponja Fibraço Tinindo 3M

Marca 3M Material Fibra Sintética

Produto de alta performance que garante a 
higiene, a produtividade e a segurança dos 
funcionários e clientes. Indicada para a 
limpeza geral de superfícies não delicadas. 
Certificada pela HACCP Internacional: 
garantia da capacidade de suportar a 
integridade e segurança do alimento em 
aplicações de limpeza.
Disponível em embalagem com 5 unidades.

Fibra Uso Geral 3M

Marca 3M Material Fibra Sintética

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



Kits de Limpeza

KITS DE LIMPEZA 22

Acessórios para limpeza

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Estes baldes são extremamente úteis para as diversas funções de limpeza e higienização. 

Produzidos em polipropileno são resistentes e fáceis de higienizar, o que prolonga a vida 

útil desses equipamentos.

4 litros; comp: 21cm; larg: 15 cm; alt: 18 cm

15 litros; comp: 33cm; larg: 30 cm; alt: 27 cm

25 litros; comp: 37cm; larg: 37 cm; alt: 33 cm

Baldes com alça com cap. para 4l, 15l e 25l Bralimpia

Variações do produto

Acessórios de qualidade aumentam a eficiência de 
bons produtos. Nossa linha especial de acessórios 
para limpeza visa produtividade, ergonomia e 
praticidade no processo de limpeza, seja ele no 
ambiente residencial ou comercial. 

CoresTamanhos 4, 15 e 25l

Marca Bralimpia Material Polipropileno

Consulte-nos!



KITS DE LIMPEZA TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Kits de Limpeza - Conjuntos MOP

Conjunto ideal para limpeza seca de paredes 
e superfícies semelhantes. Seu sistema de 
fibras em lopping retém melhor as partículas 
e proporcionam excelente durabilidade.

• Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x24mm 
de diâmetro);
• Suporte LT Euro;
• Luva composta por fios 100% poliamida que 
proporcionam alto poder de estática.

Conteúdo do kit

Marca Bralimpia Material Alumínio, polipropileno
e material acrílico

Conj. Mop Pó Parede Bralimpia

Armação com sistema dobrável para 
encaixe dos mops. Refil composto por fios 
100% acrílicos, que permitem uma estática 
natural com resultado superior na retenção 
de partículas.

• Cabo de Alumínio anodizado 1,40 m;
• Armação Euro dobrável;
• Fios que permitem uma estática natural com 
resultado superior na retenção de partículas.

Conteúdo do kit

Marca Bralimpia Material Alumínio, polipropileno
e material acrílico

Mop Pó Euro 40 cm Bralimpia

Cabo de
80 cm

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.

• 1 Cabo;
• Armação para refil microfibra;
• Refil microfibra;
• Reservatório.

Conteúdo do kit

Marca Bettanin e
Flashlimp Material Aço, polipropileno

e material acrílico

Conjunto de Limpeza Mop Spray 
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Rodofácil P e M Limpanno

O Rodo Bralimpia Dry é um equipamento 
produzido em polipropileno com encaixe do 
sistema EURO. Sua versão com 35 cm é 
ideal para pequenas áreas a serem limpas, 
para a manutenção diária e uso caseiro. 

Rodo Bralimpia Dry 35 cm

Marca Bralimpia Material Polipropileno 
e borracha

Marca Bettanin Cerdas Firmes e macias Marca Bettanin Cerdas Macias

Com exclusiva tecnologia Multiuso DUO, 
garante máxima eficiência às vassouras multi-
uso em ambientes internos e externos. Com 
plumagem densa, traz dois tipos de cerdas. 
Cerdas firmes para limpeza de sujeiras mais 
incrustadas. Cerdas macias para limpeza de 
pelos, pó e farelos.

Para uso em pisos, internos ou externos. Com 
design diferenciado e alta qualidade, é muito 
mais resistente e durável. Sistema “prende 
pano”, com garrinhas que impedem que o 
pano de chão se solte do rodo.

Vassoura Noviça Multiuso Vassoura Noviça Varry 1000

Marca Limpanno Tamanho P e M

Quando o assunto são pisos delicados, que 
precisam de cuidados especiais, as cerdas 
macias são a melhor opção. Além de 
conduzirem bem a sujeira, evitam arranhões 
indesejáveis. Com cerdas flexíveis e duráveis 
e cabo levemente inclinado, Ideal para 
limpeza sob os móveis.

Kits de Limpeza

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS - PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS 24
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KITS DE LIMPEZA

Suporte LT Escova Manual

Permite limpar qualquer tipo de 
superfície com facilidade e eficiência 
em função da articulação no suporte.
Para limpeza de paredes e pisos.

Suporte Limpa Tudo - LT

Marca Bralimpia Material Polipropileno 
e nylon

Resistente e com cerdas macias que efetuam 
a remoção de sujidades com facilidade e 
sem danificar as áreas a serem limpas. Seu 
cabo anatômico ajuda no seu manuseio, 
livrando as mãos de sofrerem um machucado 
ou de entrarem com contato com produtos 
químicos. Nas versões macia e pesada.

Confeccionado em polipropileno este produto 
é durável  e é um aliado para  a limpeza de 
superfícies, sem prejudicar suas mãos, pois 
seu cabo anatômico ajuda no seu manuseio.

Suporte LT Escova Manual Suporte LT Escova

Kits de Limpeza - Suporte Limpa Tudo

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Marca Bralimpia Material Polipropileno Marca Bralimpia Material Polietileno

Marca Bralimpia Material Polietileno
e nylon

Suas resistentes cerdas de nylon tem alto 
poder de remoção de sujidades e são 
resistentes à produtos químicos agressivos.  
Para limpeza pesada em locais com 
acabamentos rústicos, e outros locais onde 
as fibras não têm eficácia. Nas versões 
macia e pesada.
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Kits Limpa Vidros

KITS LIMPA VIDROS

Acessórios para limpeza de vidros

Kit com equipamentos destinados à limpeza e manutenção de áreas envidraçadas 

médias e pequenas. Versões com bolsa e em cartela, para maior economia.

Kit Limpa Vidros Profissional Bralimpia

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Marca Bralimpia

1 Lavador de vidros 35 cm;

1 Cabo de fixação;

1 Guia removível;

1 Raspador de segurança;

5 Lâminas para raspador de segurança;

1 Lâmina de borracha 91 cm;

1 Extensão telescópica 0,70 cm a 1,40 m;

Conteúdo do kit

Acessórios de qualidade aumentam a eficiência 
de bons produtos. Nossos kits de acessórios para 
limpeza de vidros visam ergonomia, praticidade e 
produtividade no processo de limpeza, tanto em 
empresas quanto em residências.

26
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Kit completo com equipamentos destinados à limpeza e 
manutenção de áreas envidraçadas médias e pequenas.

1 Extensão telescópica 1 a 3 m;
1 Cabo de fixação;
1 Guia removível;
1 Raspador de segurança;
10 Lâminas para rasp. Seg.;
10 Lâminas p/ Rasp. Multiuso;

1 Lavador de vidros 35 cm com luva;
1 Lâmina de borracha 91 cm;
1 Suporte LT para uso de fibra;
1 Fibra macia;
1 Espanador eletrostático;
1 Adaptador angular;

Conteúdo do kit

Marca Bralimpia

Kit Limpa Vidros Master Bralimpia

KITS LIMPA VIDROS

Kits Limpa Vidros

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

1 Lavador de vidros 35 cm;
1 Cabo de fixação;
1 Guia removível;
1 Raspador de segurança;

Conteúdo do kit

Marca Bralimpia

Desenvolvido para situações com pequenas 
áreas envidraçadas e rotinas leves de limpeza.

Acessório versátil para os afazeres diários de 
limpeza. É resistente para carregar soluções 
de limpeza como detergentes, limpa vidros, 
desinfetantes e limpadores gerais. Pode ser 
encontrado nas versões 550 ml e 1 litro.

Marca Panamby 550 ml
Bralimpia 1 litro Material Polipropileno

Kit Limpa Vidros Mini Bralimpia

Pulverizadores 500 ml e 1 l
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Acessórios para Limpeza

ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA

Equipamentos e acessórios de limpeza

Escadas fabricadas em Alumínio resistente, 
com reforço estrutural e detalhes em 
plástico que aumentam sua durabilidade e 
vida útil. Possuem pés antiderrapantes, 
fácil de serem transportadas e utilizadas.

Para tarefas de asseio e conservação pois, 
proporcionam segurança e agilidade. 
Versões com 4, 5, 6, 7 e 8 degraus.

Indicações de uso

Fabricado em aço tubular com pintura 
eletrostática. É dobrável é fácil de armazenar 
e de transportar. Possui 2 regulagens de 
altura para o operador.  Equivale ao serviço 
de 4 operadores com rodos tradicionais.

Excelente para ser utilizados em grandes 
áreas em função da extensão da sua  
borracha. Versões com 90 cm e 130 cm.

Indicações de uso

Marca Bralimpia Material Aço

Escadas em AlumínioRodo Propulsor

Marca Certec Material Alumínio

Acessórios de qualidade aumentam a eficiência de 
bons produtos. Nossa linha especial de acessórios 
para limpeza visa produtividade, ergonomia e 
praticidade no processo de limpeza, seja ele no 
ambiente residencial ou comercial. 

Consulte-nos! Consulte-nos!
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Marca Bralimpia Material

Os panos de microfibra proporcionam ótimos 
resultados na limpeza, pois promovem uma 
microabrasão que não danifica as superfícies.

Com peso leve, permite a coleta de sujidades 
de maneira rápida e eficaz. Perfeita para 
equipar carros funcionais

Panos de Microfibra Bralimpia Rodo Bralimpia Dry 45 cm

Mini Vassoura

Marca Bralimpia Material

Acessórios para Limpeza

Indicado para a remoção de todos os tipos 
de sujidade em superfícies em geral.

Indicações de uso

Para pequenas áreas a serem limpas, para 
a manutenção diária e uso caseiro.

Indicações de uso

Para limpeza seca, através do recolhimento 
do pó e sujidades. Produzido com fios 100% 
acrílicos, que recolhem o pó sem espalha-lo.

Marca Bralimpia Material

Ideal para remoção de pó em hospitais, 
salas, persianas, etc. Versões com cabo 
simples, angular e refil.

Indicações de uso

Marca Bralimpia Material

O Rodo Bralimpia Dry é um equipamento 
produzido em polipropileno com encaixe do 
sistema EURO. Versão com 45 cm.

Para pequenas áreas a serem limpas, para 
a manutenção diária e uso caseiro.

Indicações de uso

Espanador Eletrostático

ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA

Microfibra

Polipropileno, 
PET e alumínio Poliestireno e

mat. acrílico

Polipropileno 
e borracha

Consulte-nos! Consulte-nos!

Consulte-nos! Consulte-nos!
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Marca Bralimpia Material

Leve e resistente, evita a fadiga do operador, 
podendo ser utilizada em todos os ambientes. 
Em seu cabo está uma trava de fixação para 
a Mini Vassoura. Versões Profissional e Pop.

Produzidas em perfil de alumínio com pintura 
eletrostática possuem mecanismo em nylon 
durável, que prende objetos de forma segura.

Marca Bralimpia Material

Acessórios para Limpeza

Para coleta de resíduos após a limpeza.

Indicações de uso

Otimizam a produtividade e promovem a 
limpeza eficaz com economia de tempo e de 
água. Conteúdo do kit: Espremedor para 
Mopinho, Cabo Telescópico 1,40 m, Refil 
Mopinho, Maxi Rodo, Espanador Eletrostático, 
Balde 12 Litros e Organizador de Acessórios.

Para a coleta de resíduos infectantes, como 
seringas, curativos e limpeza de banheiros.

Indicações de uso

Marca Bralimpia Material

Organizador útil para guardar objetos e 
ferramentas, através de seus clips altamente 
resistentes para segurar os cabos, seja para 
uso em empresas ou residências. Versões 
para 1, 3, 4 ou 6 acessórios.

Marca Bralimpia Material

Organizador de AcessóriosMão Mecânica para Limpeza

Pá Coletora Profissional e Pop Kit Mopinho Bralimpia

ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA

Plástico e 
alumínio

Alumínio
e nylon

Alumínio
e nylon

Diversos
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Máquinas para Limpeza

MÁQUINAS PARA LIMPEZA

Máquinas profissionais para limpeza

TECHNOLIMP - CATÁLOGO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 31

A realização de um trabalho de qualidade está 
diretamente ligada aos equipamentos utilizados 
em sua execução. Para atingir resultados de alto 
padrão, trabalhamos apenas com as melhores 
máquinas do mercado. 
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Dispõe de vazão de 500 l/h com pressão de até 
110 bar. Com design compacto e robusto, conta
com mangueira reforçada com trama de aço, alça 
de transporte, dosador de detergente e espaço 
para armazenar o cabo elétrico e a mangueira.

• Mangueira de alta pressão, 7.5 m;
• Limitador de pressão;
• Tubeira de alta pressão;
• Carrinho.

Características do produto

Lavadora de Alta Pressão HD585

Marca Karcher 500 l/hVazão

Equipamento com cabo em aço com pintura 
eletrostática, caixa de ligação em plástico 
termo-resistente, alavancas de acionamento em 
ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a 
cobre, superdimensionados para cada modelo. 
Sistema único de câmara de transmissão por 
engrenagens helicoidais de nylon tecnew com 
lubrificação permanente.
Versões com e sem tanque.

Enceradeira Industrial CL 350

Marca Cleaner Escova 350 mm

Voltagem 110V e 220V

Equipamento com cabo em aço com pintura 
eletrostática, caixa de ligação em plástico 
termo-resistente, alavancas de acionamento em 
ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a 
cobre, superdimensionados para cada modelo. 
Sistema único de câmara de transmissão por 
engrenagens helicoidais de nylon tecnew com 
lubrificação permanente.
Versões com e sem tanque.

Enceradeira Industrial CL 400

Marca Cleaner Escova 400 mm

Voltagem 110V e 220V

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

Enceradeiras e Lavadora
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Aspirador de pó e líquidos com excelente custo 
benefício. Possui filtro permanente e sistema 
anti-espuma. Equipamento leve e prático, ideal 
para o uso em residências, escritórios e pequenos 
comércios.

• Aspirador profissional com preço acessível;
• Pode aspirar sólidos e líquidos;
• Tubeira de alta pressão;
• 1200 watts. 220v.

Características do produto

Aspirador de Pó Prof. Ecoclean

MÁQUINAS PARA LIMPEZA 33

Com tanque de 60 litros, podendo ser usado 
para sólidos ou líquidos. Indicado para aspirar 
grandes quantidades de resíduo. Sua mangueira 
de descarte para líquidos e tanque basculante 
facilitam o esvaziamento do tanque.

• Suporte para acessórios no carrinho;
• Filtro poliéster lavável;
• Alta poder de vácuo: 2040 mmHO;
• Rodas traseiras largas facilitam o transporte.

Características do produto

Marca IPC Brasil 60 lCapacidadeMarca IPC Brasil 18 lCapacidade

Aspirador Água e Pó Super Clean

Aspirador completo, que aspira sólidos e 
líquidos, com barril de capacidade para 
20 litros. Com um raio de ação maior (7,7 
metros), você não precisa ficar mudando 
de tomada para aspirar grandes áreas. 

• Aspirador de pó Profissional GT 3000;
• Bocal para cantos e frestas;
• Bocal para pisos em carpetes, tapetes e 
pisos frios. 1300 watts. 110v.

Características do produto

Marca Electrolux 20 lCapacidade

Aspirador de Pó Prof. GT3000

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

Aspiradores de Líquidos e Pó
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Praça Hiraku Yamato, 79 - Rochdale, Osasco – SP

Fones: 11 3599 3837 – 11 94183-2614

E-mail: comercial@technolimp.com.br

technolimp technolimp.com.br


