
















Promove a remoção de sujidades de diversas naturezas.
Possui cloro ativo, proporcionando ação sanitizante.
Proporciona efeito desodorizante.
Possui espuma controlada, facilitando a limpeza

Fort Hidro
Desincrustante alcalino para banheiras de
hidromassagem e tubulações

Discurso comercial:
Fort Hidro é um produto desenvolvido para a limpeza de banheiras de
hidromassagem, impedindo a incrustação e sanitizando as mesmas.
Além disto, pode ser utilizado para a desincrustação de tubulações de
ralos, esgotos, pias e etc, em baixas concentrações.

Balde de 5kg
Disponível na variante:









Asep 870 Floral
Desinfetante hospitalar

Disponível na variante: 
Caixa 10L (2 bombonas de 5L

Disponível em três versões: neutro, floral e lavanda.
Possui efeito residual (continua agindo por um longo período de tempo)
permitindo uma higiene total e duradoura.
Evita a formação de culturas resistentes, após uma utilização prolongada.
Rápida ação bactericida.
Enxagua-se facilmente.
Mantém a atividade biocida mesmo na presença de matéria orgânica
(gorduras, proteínas...).
Pode ser utilizado em águas de qualquer dureza.

Discurso comercial:
Asep 870 é um desinfetante altamente eficaz para pavimentos, paredes,
utensílios e equipamentos hospitalares. Suas versões Floral e Lavanda
promovem também um agradável odor aos ambientes tratados.



Disponível na variante: 
Caixa 10L (2 bombonas de 5L

Asep 870 Lavanda
Desinfetante hospitalar

Disponível em três versões: neutro, floral e lavanda.
Possui efeito residual (continua agindo por um longo período de tempo)
permitindo uma higiene total e duradoura.
Evita a formação de culturas resistentes, após uma utilização prolongada.
Rápida ação bactericida.
Enxagua-se facilmente.
Mantém a atividade biocida mesmo na presença de matéria orgânica
(gorduras, proteínas...).
Pode ser utilizado em águas de qualquer dureza.

Discurso comercial:
Asep 870 é um desinfetante altamente eficaz para pavimentos, paredes,
utensílios e equipamentos hospitalares. Suas versões Floral e Lavanda
promovem também um agradável odor aos ambientes tratados.













Produto neutro.
Possui baixa formação de espuma.
Não ataca nenhum tipo de material.
Pode ser aplicado em processos de lavanderias para roupas.

MK 100 Desengraxante
Detergente desengraxante

Discurso comercial:

Precisa de um desengraxante isento de solventes organoclorados e de baixa
toxicidade? MK 100 Desengraxante trata-se de um desengraxante de base D-
limoneno, um solvente de fonte renovável (obtido da casca de frutas cítricas
como limão e laranja) de alta eficiência, proporcionando uma ótima limpeza e
um agradável odor cítrico às roupas e superfícies.

Caixa 10L (2 bombonas de 5L)
Bombona de 20L

Disponível nas variantes: 



Produto neutro.
Compatível com todos as superfícies e materiais.
Remove facilmente óleos e gorduras das superfícies.

Sabe aquele box de banheiro engordurado? Ou aquele azulejo/piso
com manchas de graxa ou gordura? O produto Max Desengraxante
Plus promove a fácil remoção destas sujidades sem danificar as
mesmas.

Max Desengraxante Plus
Detergente desengraxante

Discurso comercial:

Caixa 10L (2 bombonas de 5L)
Bombona de 50L

Disponível nas variantes:



Ideal para a remoção de incrustações inorgânicas.
Produto altamente concentrado.

Fort Inp
Detergente ácido para limpeza de pisos e pedras

As sujidades inorgânicas, como cimento, cal e barro não são removidas
por produtos "comuns". Precisa-de de detergentes específicos para sua
remoção. O produto Fort INP promove a remoção rápida destas
sujidades, sendo aplicado de maneira diluída devido a sua alta
concentração.

BENEFÍCIOS:

Discurso comercial:

Caixa 10L (2 bombonas de 5L)
Disponível na variante:












