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Forgras200 
Desengordurante alcalino 
forte e frio para limpeza 
de exaustores, 
grelhadores e fogões, 
queimadores e 
pavimentos.

Cx de 2 uds. de 5 1. 

Ref. 12112 

Contentor de 1.000 1. 

Ref. 12300 

Dingras 
Desengordurante 
alcalino forte. Elimina 
todos os tipos de 
gorduras em cozinhas, 
frigideiras, exaustores, 
etc.

Cx. de 2 uds. de 5 1. 

Ref. 12113 

Garrafa de 25 1. 

Ref. 12240 

Contentor de 1.000 1. 

Ref. 12245 

mgras r e 
����sonlt/Dncn9ordul'Gnte 

[:=----=

�-:; 

DH21 
Desengordurante 
biodegradável multifuncional. 
Grande poder de limpeza e 
desengorduramento. Não 
contém ingredientes 
agressivos para a pele.

Cx de 6 uds. de 1 1. 

Ref. 12027 

Cx de 2 uds. de 5 1. 

Ref.: 12185 

QUÍMICOS 

Dingras Forte 
Desengordurante alcalino 
forte concentrado. Elimina 
todos os tipos de gorduras 
em cozinhas, panelas, 
exaustores, etc. 

Cx. de 2 uds. de 5 1. 

Ref. 12189 

Dinuix 
Super Desengordurante a 
frio para todas as 
superfícies com alto poder 
detergente para todos os 
tipos de gorduras e 
resíduos orgânicos.

Cx. de 4 uds. de 5 1. 

Ref. 12264 



Dinan 
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Dinplac 
Desengordurante para 
placas quentes e fornos. 
Limpeza rápida e eficaz.

Cx. de 6 uds de 1 kg. 

Ref. 12042 

Cx. de 2 uds. de 5 1. 

Ref. 12041 

Dinan 
Limpador desinfetante e desengordurante, 

especialmente recomendado para cozinhas e 

fatiadoras. Limpador higienizante e desengordurante especialmente 

recomendado para cozinhas, cortadores, geladeiras, mesas de trabalho, etc.

Cumpre as normas UNE-EN 1276 e UNE-EN 1650 como bactericida e fungicida. 

É um produto fácil de enxaguar.

Cx de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12049 

Cx de 6 uds de 1 1. 

Ref. 12202 

Dinplac Forte 
Desengordurante 
concentrado para placas 
quentes e fornos. 
Remove rapidamente 
óleos e gorduras 
queimadas que aderem às 
superfícies metálicas

Cx. de 4 uds de 5 kg. 

Ref. 12254 

QUÍMICOS 

Garrafa 25 1. 

Ref. 12227 

Contentor 200 1. 

Ref. 12213 

DinplacHC 

DinplacHC 
Desengordurante e 
descalcificante formulado 
para a limpeza de louças e 
utensílios metálicos: 
panelas, tachos, chaleiras 
e frigideiras.

Cx. de 12 uds de 1 1. 

Ref. 12255 
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Dinomatic D-20 
Para águas macias.
Grande capacidade de limpeza e 
desengorduramento.
Produto sem espuma.

Cx de 2 uds de 6 kg. 

Ref. 12220 

Garrafa 12 kg. 

Ref. 12094 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12095 

Dinomatic D-20 

Clorado (M) 
Detergente com alto teor de 
matéria ativa para águas 
limpas, com grande 
capacidade de limpeza e 
desengorduramento. Produto 
sem espuma.

Garrafa 12 kg. 

Ref. 12098 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12099 

Bag in Box 12 Kg. 

Ref. 12260 

, 

Dinomatic D-40 (P) 
Detergente alcalino para máquinas 
de lavar louça. Elimina sobras de 
comida. Indicado para todos os 
tipos de águas. 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12109 

QUÍMICOS 

Dinomatic D-20 

Clorado 
Para águas macias.

Grande capacidade de 
limpeza e 
desengorduramento. 
Produto sem espuma.

Garrafa 12 kg. 

Ref. 12096 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12097 

Dinomatic D-40 

Clorado 
Para águas macias. Grande 
capacidade de 
limpeza e 
desengorduramento. 
Produto sem espuma.

Garrafa 12 kg. 

Ref. 12100 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12101 



Abrilhantador para 
máquinas de lavar louça. 
Contém propriedades 
antioxidantes. Indicado para 
todos os tipos de água.

Garrafa 12 kg. 

Ref. 12107 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12108 

Bag in Box 12 kg. 

Ref.:12262 

Dinomotic D-40 
Para água média dura. Grande capacidade de limpeza e 

desengorduramento. Alto poder sequestrante. Produto 

sem espuma. 

Garrafa 12 kg. 

Ref. 12102 

Dinomatic D-50 

extra 

Abrilhantador para 
máquinas de lavar louça. 
Contém propriedades 
antioxidantes. Indicado para 
todos os tipos de água.

Garrafa 12 kg. 

Ref. 12236 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12241 

QUÍMICOS 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12103 

Bag in Box 12 Kg. 

Ref. 12261 

Dinomatic Cristal 

Abrilhantador para máquinas 
de lavar louça. Contém 
propriedades antioxidantes. 
Indicado para todos os tipos 
de água.

Caja de 2 uds de 6 kg. 

Ref. 12104 

Garrafa 12 kg. 

Ref. 1210S 

Garrafa 23 kg. 

Ref. 12106 



Dinomatic A-20 

Abrilhantador para águas macias e 
médias. Secagem rápida. Brilho intenso.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12279 

Garrafa 101. 

Ref. 12086 

Garrafa 251. 

Ref. 12087 

Bag in Box 10 1. 

Ref. 12257 

Dinomatic A-50 Plus 

Abrilhantador para água 
extremamente dura. Secagem 
rápida. Brilho intenso. Não deixa 
vestígios.

Garrafa 101. 

Ref. 12090 

Garrafa de 25 1. 

Ref. 12091 

QUÍMICOS 

Dinomatic A-50 

Abrilhantador para águas duras e muito duras. 
Secagem rápida. Brilho intenso.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12222 

Garrafa 101. 

Ref. 12088 

Garrafa 251. 

Ref. 12089 

Bag in Box 10 1. 

Ref. 12258 

Dinomatic A-50 

Paella 

Abrilhantador para máquinas de 
lavar louça. Contém propriedades 
antioxidantes. Indicado para todos 
os tipos de águas. 

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12189 

Garrafa 101. 

Ref. 12092 

Garrafa 251. 

Ref. 12093 



Dinocalfe 
Detergente alcalino para máquinas 
e manchas de café tradicional. 
Adequado para remoção em 
imersão de partes removíveis de 
outros tipos de máquinas de café. 
Não deixa nenhum odor residual.

Cx. de 12 uds de 1 1. 

Ref. 12249 

Caja de 4 uds de 5 L 

Ref. 12251 

Dinocal 
Descalcificante ácido para máquinas de lavar louça. Elimina e evita o 

calcário de todos os circuitos da máquina.

Cx. de 2 uds de 6 kg. 

Ref. 12051 

Garrafa 12 kg. 

Ref. 12050 

• 

Dino antical rapid 
Descalcificante para filtros, 
máquinas de lavar, cafeteiras, 
torneiras e chuveiros. 
Recomendado para a remoção de 
incrustações calcárias em 
aparthotéis, restaurantes, spas, 
lavandarias industriais, técnicos 
de manutenção de 
eletrodomésticos, etc.

Cx. de 6 uds de 11. 

Ref. 12053 

QUÍMICOS 

Sal lauauajillas 
Sal pérola especial para 
máquinas de lavar louça.

Saco de 25 kg. 

Ref.11152 
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Dipol ultra bac stop 
Produto para lavagem de louça 
manual extra concentrado. Alto 
poder desengordurante. Proteja 
suas mãos. Enxaguamento fácil

Caja de 12 uds de 11. 

Ref. 12004 

Caja de 2 uds. de 5 1. 

Ref. 12003 

Dipol bac Stop 
Máquina de lavar louça manual concentrada, com alta 

potência desengordurante

Máquina de lavar louça manual concentrada com alto poder desengordurante. 

Protege as mãos e enxaguamento fácil. Também disponível com fragrância de 

limão e isento de odores e perfumes.

Cx. de 24 uds de 250ml. Cx. de 19 uds de 500ml. Cx. de 12 uds de 1 1. Cx. de 8 uds de 1,5 1. 

Ref. 12195 Ref. 12263 Ref. 12188 Ref. 12001 

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12002 

Garrafa 25 1. 

Ref. 12040 

Garrafa 101. 

Ref. 12266 

Garrafa 20 1. 

Ref. 12239 
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Dinoplac PM CD 
Produto para lavagem de louça 
manual concentrado. Alto 
poder desengordurante. Proteja 
suas mãos. Enxaguamento fácil

Saco 2Skg. 

Ref. 12160 

QUÍMICOS 

Contentor 200 1. 

Ref. 12226 

Garrafa 200 1. 

Ref. 12265 

Dino nieue 
Produto para lavagem de louça 
manual concentrado. Alto 
poder desengordurante. Proteja 
suas mãos. Enxaguamento fácil

Saco 15kg. 

Ref. 1227S 



8 Químicos 8 

A.P.P.C.C. 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo

Pré audição

Visita às suas instalações para analisar os perigos e pontos críticos de controlo, de 

forma a estabelecer um sistema de garantia de higiene na sua cozinha.

Planos de higiene

Determinação das áreas a serem higienizadas, tipos de limpeza, frequências das 

mesmas, responsáveis, etc.

Procedimentos

Detalhes sobre os processos a serem seguidos, produtos a serem utilizados, controlos 

externos ou autocontrolos.

Formação

Personalizado e no seu local de trabalho, com documento que atesta assiduidade e 

conhecimento da matéria ministrada. 

Verificações e controlos

A empresa é responsável pelo controle e verificação da correta aplicação do programa 

de limpeza e desinfecção.

Para a realização do controlo e verificação são utilizadas listas de verificação, que se 

baseiam na inspeção visual, mas dada a subjetividade que pode ocasionar, é 

conveniente realizar amostragens analíticas aleatórias de equipamentos, utensílios, 

superfícies de instalações e até mesmo alimentos para verifique os resultados da 

inspeção.

Cartaz e etiquetas de apoio

Temos à disposição dos nossos clientes um 

cartaz de aplicações dos produtos na área da 

cozinha, adaptando-se aos protocolos de 

limpeza, lavagem das mãos, máquina de lavar 

louça e etiquetas para identificação dos 

produtos e áreas de trabalho.

QUÍMICOS 



LIMPEZA GERAL 

Enol Concentrado 
Biolor Concentrado 
Dicap 
Enol 
Biolor 

 DETERGENTE DESINFE 

.--------�� 

Forgras 200 
Dingras 
DH 21 
Dinplac 

\ 

Dinan 

-----

DESINCRUSTAN • ABRILHANTADORES •
Dinomatic D20 

Dinomatic D20 Clorado 
Dionamtic D40 
Dinomatic D40 P 

Dinomatic DSO 

Dinomatic A20 
Dinomatic ASO 
Dinomatic ASO P 
Dinomatic ASO Plus 

/ 

/ 
/ 

Dinocal 

GEL DE MÃOS

Digel Nacarado 
Digel Dermo 
Aséptico 

Dipol Bac Stop 
Concentrado 

DESERGORDURANTES 
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Enol 
Detergente bioálcool. 
Alto poder 
desengordurante. 

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12013 

Cx. de 15 uds. de 1 1. 

Ref. 12012 

Fregolor insec plus 
Detergente bioálcool. Alto 
poder desengordurante

Caja de 2 uds de 5 L 

Ref. 12008 

Fregolor limón 
Detergente p/ pavimentos, em 
espuma controlada. Limpa 
completamente sem danificar o 
brilho. Perfume residual alto. Com 
aroma de limão.

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12006 

Cx. de 15 uds. de 11. 

Ref. 12007 

Diflor Red 
Agente de limpeza e 
manutenção para pavimentos 
encerados e cristalizados. 

Caja de 8 uds de 1,51. 

Ref. 12228 

Caja de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12026 

QUÍMICOS 

Limpiadores generales/ Limpe5a Geral 

Fregolor blue 
Detergente bioálcool. Alto poder 
desengordurante.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12182 

Diten 
Detergente geral com bio-álcool 
para a limpeza diária de todos os 
tipos de superfícies laváveis: 
pavimentos, banheiras, cozinhas, 
pias, ladrilhos, etc. Limpa, desinfecta, 
dá brilho e perfuma deixando um 
aroma fresco e agradável a limão.

Caja de 15 uds de 11. 

Ref. 12011 

Caja de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12178 



8 Químicos 8 

=== 
Sle == 

.111 111111.11��
=

Dino teknon 
Detergente ambientador de alto 
desempenho. Indicado para 
limpeza geral de locais públicos. 
Deixa um perfume residual no 
meio ambiente, eliminando os 
maus odores. Não danifica 
nenhum tipo de superfície.

Cx. de 15 uds de 11. 

Ref. 12055 

Cx. de 2 uds de 5 1 

Ref. 12056 

Limpiador amoniacal 
Concentrado 
Indicado para a limpeza diária de 
pisos, banheiros, azulejos, cozinhas e 
móveis. Não é tóxico nem inflamável.
Não resseca nem danifica a pele.

Cx. de 8 uds de 1,5 1. Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12238 Ref. 12058 

Biolor 
Detergente geral com bioálcool. 
Alto poder desengordurante. 
Não precisa de enxaguamento. 
Perfume residual agradável.

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12047 

Limpiador 
aljabón uerde 
Detergente indicado para a 
limpeza diária de pavimentos, 
banheiroa, azulejos, cozinhas e 
móveis. Não é tóxico nem 
inflamável.

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12176 

QUÍMICOS 

Limpiadores generales/ Limpe5a Geral 

Biolor floral 
Multi-limpador geral para cozinhas, pias, 
ladrilhos. Limpa e desengordura 
completamente. Retoma o brilho das 
superfícies tratadas. Evita incrustações 
calcárias. Bom desempenho em águas 
difíceis. 

Cx. de 24 uds de 250 mi. 

Ref. 12232 

Cx. de 6 uds de 1 1. 

Ref. 12028 

= 

Limpiador neutro limón 
M,rg,nt,n,ulralimio 
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Limpiador 
neutro limón 
Detergente indicado para a 
limpeza diária de pavimentos, 
banheiras, azulejos, cozinhas e 
móveis. Não é tóxico nem 
inflamável.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12177 
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Dinblue 
Detergente manual para limpeza e 
manutenção geral de superfícies 
oleosas. Para uso na limpeza do 
interior e exterior de aparelhos 
elétricos após a montagem e antes 
da embalagem. Adequado para 
limpar superfícies metálicas, 
incluindo alumínio. Adequado para 
frascos de piscina.

Cx. de 4 uds de 5 1 

Ref. 12248 

Dinol 

Multiusos 
Detergente multiusos. Limpa e 

desengordura sem deixar 

resíduos. Secagem rápida.

Cx de 2 uds de 5 L 

Ref. 12025 

Cx de 8 uds. 750 mi. 

Ref.: 12024 

Gertol 
Detergente geral. Contém 
amônios quaternários. 
Limpa, higieniza e desodoriza 
o funcionamento. Fantástico 
aroma a pinho.

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12115 

QUÍMICOS 

Limpiadores generales/ Limpe5a Geral 

Dino multilimpiador 
Indicado para a limpeza diária de 
superfícies duras laváveis  (cerâmica, 
aço, plásticos, pavimentos, paredes, 
portas, etc.). apropriado para 
limpeza de pavimentos em cozinhas 
industriais, oficinas e armazéns, etc.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12057 

Contentor 200 1. 

Ref. 12253 

Dinamon 
Produto multiuso concentrado de 
amônia. Alto poder de dissolução 
para sujidade gordurosa. Evita a 
formação de tártaro e depósitos 
calcários. Indicado para o 
tratamento de qualquer tipo de 
superfícies, louças sanitárias, 
plásticos, eletrodomésticos, todo 
o tipo de pavimentos.

Cx. de 4 uds de 5 L 

Ref. 12247 
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Dinox Líquido 
Detergente de polimento para aço 
inoxidável cromado e niquelado. 
Protege e ilumina. Perfume 
residual agradável.

Cx. de 15 uds de 750 mi. 

Ref. 12119 

Dino Limpiametales 
Desengordura, dá brilho e 
protege metais: cobre, estanho, 
latão e cromo. Indicado para 
manutenção e polimento de 
puxadores portas, grades, cercas, 
escadas e elevadores.

Cx. de 6 uds de 250 cc. 

Ref. 12054 

Dinox spray 
Detergente de polimento para aço 
inoxidável cromado e niquelado. 
Protege e ilumina.

Perfume residual agradável.

Não contém CFCs.

Cx. de 6 uds de 1000 cc. / 750ml. 

Ref. 12131 

Limpiador de 
acero inoxidable 
Desengordura, dá brilho e protege 
o aço inoxidável.

Indicado para a manutenção e 
polimento de qualquer superfície 
de aço inoxidável.

Cx. de 6 uds de 250 mi. 

Ref. 12233 

Dink quitatintas 
Removedor de tinta de uso direto 
(mesas, cadeiras, escrivaninhas, 
etc.)

Cx.. de 6 uds de 1 1. 

Ref. 12030 

Dinmobel 
Para o cuidado e polimento de 
madeira e superfícies finas. Com 
silicone e agentes de limpeza. 
Brilho espetacular de longa 
duração e repelente de poeira. 

Cx. de 6 uds de 1 L 

Ref. 12033 

QUÍMICOS 

Limpiamuebles spray 
Para o cuidado de madeiras e 
superfícies nobres.

Com ceras naturais e agentes de 
limpeza. Perfume agradável. Não 
contém CFCs.

Cx. de 6 uds de 520 cc. / 400ml. 

Ref. 12171 

Antipoluo 
spraymopas 

Antipoluo spray mopas 
Coletor de pó antiestático. 
Manutenção brilhante para todo o 

tipo de pavimentos.

É aplicado diretamente na esfregona. 
Perfume agradável.

Não contém CFCs.

Cx. de 6 y 12 uds de 1000 cc. /750 mi. 

Ref. 12169 



Dinolax 
Limpador de ácido para as 
primeiras limpezas de choque de 
piscinas. Indicado para a 
descalcificação de fachadas de 
gesso e concreto.

Garrafa 101. 

Ref. 12052 

Garrafa 251. 

Ref. 12201 

Dinotar 
Detergente alcalino sem espuma, 
descalcificante de tartaro, 
especialmente adequado para 
limpeza de pavimentos e paredes 
na Indústria do Vinho, em inox, 
cobre, cisternas de cimento, 
madeira, etc.

Garrafa 251. 

Ref. 12252 

Dinomaq 
Limpador de espuma com controlo 
extra rápido.
Remove a sujidade da contaminação. 
Indicado para automóveis, camiões, 
aviação, náutica, lavadoras. Aplicável à 
mão e máquina de pressão.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12297 

Garrafa 101. 

Ref. 12062 

Garrafa 251. 

Ref. 12063 

DinoT-Pol 
Indicado para limpeza de convés 
de empresas de navegação. 
Remove gorduras, impressões 
digitais e sujidade em geral em 
paredes e pavimentos e outras 
superfícies. Não danifica as 
superfícies. Biodegradável.

Garrafa 201. 

Ref. 12308 

QUÍMICOS 

Limpiamoquetas Dino 

Plus 
Tira-nódoas para estofos. É aplicado 
manualmente ou com máquina de 
injeção. Extração
na limpeza de superfícies têxteis 
como modelos sintéticos, estofados, 
tapetes ... Reviva as cores das fibras 
têxteis

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12302 

Dicem 
Decapante e desincrustante 
concentrado. Remove resíduos 
de cal, gesso e cimento. Use à 
mão e à máquina. 

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12048 



Tratamiento de suelos duros y plásticos / Tratamentos pauimentos duros e plásticos 

Dicap 
Decapante de baixa 
espuma. Remove todos os 
tipos de ceras. Não precisa 
de enxaguamento.

Cx. de 2 uds. de 5 1. 

Ref. 12060 

Diflor Red 
Cleaner-Maintainer para pisos encerados e cristalizados. 

Limpa completamente sem danificar o brilho.

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12026 

Cx. de 8 uds de 1,51. 

Ref. 12228 

Dirax 
Emulsão metalizada de alta 
reticulação. Para todos os tipos 
de pisos de plástico e duros. Alto 
brilho e durabilidade. Resistente 
ao tráfego intenso.

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12110 

QUÍMICOS 

DiraxPlus 
Cera profissional com brilho 
próprio. Para todos os tipos de 
pisos de plástico e duros. Alto 
brilho e durabilidade. Adequado 
para manutenção em máquinas 
de alta velocidade.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12111 



Tratamiento de suelos de modera y corcho / Tratamentos pauimentos de madeira e cortiça 

Cerix 
Lava e encera perfumada. 
Reveste com muito brilho e 
resistência. Pode ser usado 
puro ou diluído. 

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12059 

Antipoluo spray mopas 
Coletor de poeira antiestático. Mantém 
o brilho para todos os tipos de 
pavimentos. É aplicado diretamente na 
mopa. Perfume agradável. Não contém 
CFCs.

Cx. de 6 y 12 uds de 1000 cc. /750 mi. 

Ref. 12169 

Tratamiento de suelos cristali1ados/ 
Tratamentos pauimentos cristali1ados 

Terrax 
Cristalizador de alto 
desempenho. Ótimo brilho e 
resistência. Aplicação rápida. 
Utilizar com máquina rotativa 
e lã de aço.

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12118 

Diflor jabonoso 
Detergente de madeira com 
sabão. Mantém a textura e 
respeita o aspecto original da 
madeira. Evite escorregar.

Cx.de 24 uds de 250 mi. 

Ref.12231 

Cx. de 12 uds de 11. 

Ref. 12061 

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12114 

QUÍMICOS 



Ambientador frescor 
Ambientador com aroma floral de 
alta intensidade e cheiro. Deixa um 
agradável perfume residual no 
ambiente. Indicado para aplicação 
em quartos, casas de banho, salas, 
salas de aula, lixeiras, carros, etc.

Cx. de 8 uds de 750 mi. 

Ref. 12184 

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12204 

Dinol ambientador 
Prouence 
Ambientador líquido. Perfume de 
longa duração. Não mancha os 
tecidos. Elimina maus odores. 
Também disponível em vários 
perfumes: CK, Armani, floral, 
lavanda, limão, LW, maçã, raban, 
GIO e tangerina.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12186 

Dino teknon 
Detergente ambientador de alta 
performance. Indicado para limpeza 
em geral de lugares públicos. Deixa 
um perfume residual no meio 
ambiente, eliminando os maus 
odores. Não danifica nenhum tipo 
de superfície.

Cx. de 15 uds de 11. Cx. de 2 uds de 51. 

Ref. 12055 Ref. 12056 

QUÍMICOS 

Ambientadores / Ambientadores 

Ambientador Limón 
Ambientador com aroma a limão 
de alta intensidade e cheiro. Deixa 
um agradável perfume residual no 
ambiente. Indicado para aplicação 
em quartos, casas de banho, salas, 
salas de aula, lixeiras, carros, etc.

Cx. de 8 uds de 750 mi. 

Ref. 12183 

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12203 

e Dinofresh 

Dinofresh 
Detergente 
ambientador. Não 
deixa resíduos. Não 
danifica os materiais. 
Longa atuação.

Cx. de 6 uds de 1 L 

Ref. 12031 
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lnsecticidas / insecticidas 

Gama de inseticidas que respeitam o efeito Know-
Down do meio ambiente, que deixam um aroma 
agradável aliado a uma grande eficácia

lnsecticidi 

-.m.a 
Moscos y mosci1i!II 
Moscasemosqliltl 

Mate baratas e formigas  

O spray inseticida mata moscas, mosquitos e insetos 
voadores. Efeito Know-Down.

Produto com agradável perfume residual.
Não contém CFCs. 

Cx. de 12 uds de S20cc. / 400 mi. 

Ref. 12172 

Inseticida floral
Moscas e mosquitos 
Combate especialmente todos os tipos de moscas e mosquitos, sendo 
muito eficaz também em espaços abertos. A ação residual do 
produto mantém os seus efeitos por mais tempo, evitando uma 
reprodução mais eficaz.

Cx. de 6 uds de 1000cc. / 7S0 mi. 

Ref. 12170 

lnseticida natural sem perfume 
Inseticida sem fragrância que combate principalmente todos os tipos 
de moscas e mosquitos, sendo eficaz também em espaços abertos.

Cx. de 12 uds de 1000cc. / 750 mi. 

Ref. 12361 

QUÍMICOS 

lnsecticido 
M@tttmti 

Sin perfume 



Fregolor insec plus 
Ambientador líquido antitabaco 

Fregolor insec plus 
lnsecticida perfumado/ lnsecticido perfumado 

Q - -··---- Q-•-· --- •------· 

o - _.:=:.-==--=-- ==-=--:...:. - ==--=-:. ... =
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Bioalcohol 

Poder 

Desengordurante 

Anti-i nsectos 

Cx. de 2 uds de 5 l. 

Ref. 12008 





Dinocid 
Detergente sanitário universal 
para todas as áreas de casa de 
banho. Evita a formação de 
incrustações calcárias, deixando 
um odor aromático duradouro.

Cx. de 6 uds de 1 1. Garrafa de 20 1. 

Ref. 12032 Ref. 12250 

Cx. de 2 uds de 5 1. 

Ref. 12036 

........,_,............, 
·�.z--... � .... c,;oo .. 1,,.,..,� 

=s

Dikal Forte 
Detergente multiusos 
higienizante e desodorizante 
geral. Indicado para limpeza, 
higienização, desincrustação 
frequente de casas de banho, 
azuleijos, torneiras, pavimentos e 
paredes. Remove os restos de 
calcário e sabão, evitando o 
aparecimento de manchas e bolor.

Cx. de 6 uds de 1 L 

Ref. 12256 

DCS 

u::.:- ª 
lifia,ip,Meconiptot,ol•I : 
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li 

=== 1 
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DC-5
Descalcificante, desinfetante 
e desincrustante para 
sanitas e urinóis.

Cx. de 6 uds. de 1 1. 

Ref. 12117 

' Dino 

1 u�,:�� .. 
Jl(lllllililos 

Oosilamlo=-,..,•* 

Dino WC Clean 
Detergente anti-calcário e 
descalcificador de casa de 
banho. Não produz vapores 
ou odores desagradáveis.

Deixa um perfume residual 
limpo.

Cx. de 6 y 12 uds de 1 1. 

Ref. 12190 

Cx. de 4 uds de 5 L 

Ref. 12191 

Dikalbaiios 
limpiadorhigimÍi"ntey 
desadoripntltparabaoios 

Aromamanp11G 
Máxlmaocdó11antkol 

............ ivó ...... • 
-..;p,nt,ponillonl,OJ. 

....... -::.:t...-
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Dikal Baiios 
Produto de limpeza 
higienizante e desodorizante 
para sanitas e urinóis. 
Aroma de maçã.

Cx. de 6 uds de 1 1. 

Ref. 12029 

Dino Cloral 
Lixívia em pastilhas 
efervescentes. Desinfetante 
clorado em pastilhasde dose 
única. Fácil utilização, 
dosagem exata sem 
desperdício de produto. 
Desodoriza, desinfeta, limpa e 
branquea.

Cx. de 6 uds de 1 kg. 

Ref.12179 

QUÍMICOS 

Baiios / Banhos 

§ Dinofresh 
!> Lillplodoramblrnta' 

�-profaioMI 
-
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: 

Dinofresh 
Detergente 
ambientador. Não 
deixa resíduos. Não 
danifica os materiais. 
Longa atuação.

Cx. de 6 uds.de 11. 

Ref. 12031 

Dinolimp 
Detergente anti-incrustante. 
Produto de limpeza higienizante 
geral para todas as áreas de 
casa de banho. Brilho e limpeza 
máximos.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref. 12128 
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Actiual Antióxido 
Detergente ácido para casas de 
banho. Remove manchas de 
ferrugem, calcário e tártaro em 
todos os tipos de superfícies 
sem danificar.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref.: 12043 

Actiual baiios 
Produto de limpeza alcalino 
desinfetante para casas de banho. 
Evite a formação de calcário. 
Grande poder sequestrante.

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref.: 12044 

ll 

no.e �-.:=;::::: 
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Actiual clorado WC 
Detergente higienizante de dupla ação 
para casas de banho e todos os tipos 
de superfícies. Banheiras, pias, bidês, 
azulejos, etc. ficam limpos e 
brilhantes, com um cheiro agradável 
de limpeza.

Cx. de 16 uds de 750 mi. 

Ref.: 12175 

Actiual Higieni5ante 
Produto de limpeza higienizante e 
desodorizante. Indicado para 
limpeza geral de loiças sanitárias, 
casas de banho e qualquer 
superfície lavável. Deixa um 
perfume agradável no ambiente.

Cx. de 6 uds. de 1 1. 

Ref.: 12046 

Cx. de 2uds. de 51. 

Ref.:12045 

QUÍMICOS 

Baiios / Banhos 

Actiual clorado 
Detergente higienizante 
clorado, produto de limpeza 
desinfetante clorado. Indicado 
para sanitários, pavimentos e 
paredes laváveis.

Cx. de 6 uds de 2 L 

Ref.: 12020 

Cx. de 2 uds de 5 L 

Ref.: 12021 

Garrafa de 25 1. 

Ref.: 12267 

Actiual anti-moho 
Indicado para limpar as manchas de 
mofo que aparecem nas juntas dos 
ladrilhos. Oferece resultados 
excepcionais de limpeza e higiene.

Cx. de 6 uds de 1 L 

Ref.: 12349 
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Digel Nacarado 
Sabonete líquido para as mãos de pH neutro. Higieniza as mãos sem 

agredir a pele, deixando um agradável cheiro.

Cx. de 2 uds. de 51. 

Ref.12014 

Digel Foam 
Sabonete líquido para as mãos 
espumante, pH neutro. Limpa as mãos 
sem agredir a pele, deixando um 
agradável cheiro. Indicado para uso em 
dispensadores de espuma.

Cx. de 2 uds de S 1. 

Ref. 12187 

QUÍMICOS 

Digel Dermo 
Sabonete líquido para as mãos de pH 
neutro. Contém aditivos anti-sépticos. Limpa 
as mãos sem agredir a pele, deixando um 
agradável cheiro.

Cx. de 2uds. de SI. 

Ref.12015 



\.r 
hidratante 
Creme hid1 ,nte 

"""'-....U,y-,b,..O 

,...._,,._.. . . ...... 

750f 

Crema Hidratante 
Creme hidratante que suaviza e 

nutre a pele. 

Cx. de 12 uds de 750 mi. 

Ref. 12200 

Colonia boja en 
alcohol 
Colonia fresca, sem corantes .. 

Cx. de 12 uds de 750 mi. 

Ref. 12199 

QUÍMICOS 

üelde no 
Gel de banho 

750ml 

.... -. ........... �-,_,..,,..,. 
_ .... .., .. __ _
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Gel de bano 
Gel de banho dermatológico 

Cx. de 12 uds de 750 mi. 

Ref. 12197 

Champú 
Shampoo que cuida, amacia e 
protege os cabelos.

Cx. de 12 uds de 750 mi. 

Ref. 12198 





Dinosuper 1000 CiD 
Detergente em pó sem fosfato 
(ecológico) com branqueadores 
ópticos que oferece uma 
excelente relação qualidade / 
preço. Ideal para a fase de pré-
lavagem.

Saco de 25 kg. 

Ref.: 12137 

�\!" ::-- ,�_ 
�-

Detergente enzimático 
recomendado para lavar roupas 
com manchas de proteína. 
Desempenho ideal a partir de 
40 graus.

Saco de 25 kg. 

Ref. 12180 

EI 

Dinosuper 2000 CiD 
Detergente em pó 
especialmente adequado para 
lavar lingerie e toalhas de mesa. 
Contém branqueadores ópticos 
estáveis  ao cloro.

Saco de 25 kg. 

Ref.: 12136 

�l�l
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r: 
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Dino E-30 CiD 
Detergente de alta alcalinidade 
indicado para o tratamento de 
roupa muito suja ou de 
cozinha.

Saco de 10 kg. y 25 kg. 

Ref. 12149 

12132 

Dinosuper 3000 CiD 
Para lavar lingerie e toalhas de 
mesa. Contém dosagem extra de 
surfactantes, sequestrantes e 
branqueadores ópticos estáveis  
ao cloro.

Saco de 10 kg. 

Ref.: 121S0 

Saco de 25 kg. 

Ref.: 12134 

ll 

Dino 2001 CiD 
Detergente perborado para 
todo o tipo de roupa. 
Indicado para lingerie a partir 
de 60 ° C. Ótimo poder de 
branqueamento. 
Recomenda-se não usar 
cloro.

Saco de 10 kg. 

Ref.: 12151 

QUÍMICOS 
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Dinosuper 4000 CiD 
Alto teor de matéria ativa e 
anticalcarosa. Permite remover 
sujidades difíceis, contém 
enzimas e sequestrantes de 
ferro. Água até 70 graus de 
dureza.

Saco de 10 kg e 25kg. 

Ref.: 12130 

Ref.: 12135 

lffl 

Detergente Be Dino 
Detergente atomizado de alto 
rendimento para todo o tipo de 
roupa, lavando a qualquer 
temperatura em máquinas 
domésticas e industriais. 
Adequado para uso em 
lavanderia self-service.

Saco de 20 kg. 

Ref.: 12129 



� 

•-=•� l�----

r���
S 

� 

DinoclorGD 
Produto em pó com alto teor de 
cloro ativo que permite obter um 
ótimo nível de branqueamento e 
remoção de manchas.

Cubo de 10 kg. 

Ref. 12147 

Dino lris GD 
Aditivo em pó indicado para o 
tratamento de manchas e 
sujidade difíceis em roupas 
brancas e coloridas. Contém 
enzimas de branqueamento 
óptico e oxigênio ativo.

Cubo de 10 kg. 

Ref.: 12163 

Saco de 15kl 

Ref.:12155 

Dino Color GD 
Detergente em pó especialmente indicado 
para lavar e tratar roupas coloridas. 
Excelentes resultados em toalhas de mesa. 
Não contém alvejantes.

Saco de 25 kg. 

Ref. 12133 

Cubo de 10 kg. 

Ref. 12162 

QUÍMICOS 

Blanqueantes - Oxidantes/ Branqueadores - Oxidantes 

r 

r 
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Dinoclor Líquido GD 
Produto líquido formulado à base 
de hipoclorito de sódio, 
especialmente recomendado para o 
branqueamento de roupas. Contém 
85 g / l de cloro ativo. Grande poder 
desinfetante.

Garrafa de 20 y 25 1. 

Ref.: 12146 

Garrafa de 25 1. 

Ref.:12019 

DinoOxGD 
Produto líquido formulado à base de 
peróxido de hidrogênio estabilizado 
e ácido perioxiacético para uso a 
partir de 40 graus. Recomendado 
para uso como alvejante em 
processos de remoção de manchas.

Garrafa de 20 1. 

Ref.: 12148 

23Kg 

�� 

Especial para cor 

Dino Textil GD 
Detergente líquido para a lavagem de 
roupas delicadas e coloridas. Melhora a 
suavidade e textura dos tecidos. Não 
contém alvejantes.

Cx. de 2 uds. de SI. 

Ref.: 12142 



• LisGD 
Suaui30nte textil / Amaciante têxtil 

LisGD 
Para todos os tipos de roupas e tecidos. 
Evita a formação de eletricidade estática e 
facilita o engomar

Garrafa de 1 O 1. 

Ref.: 12017 

Cx. de 2 uds. de 51. 

Ref. 12208 

Cx. de 3 uds. de 41. 

Ref. 12016 

Garrafa de 20 1. 

Ref.: 12209 

- ��-
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Dino Neutro GD/ Líquido 
Neutralizador de cloro e alcalinidade. 
Elimina manchas amarelas. Evita a perda 
de cor das roupas.

Cubo de 10 kg. 

Ref. 12367 

Garrafa de 20 1. 

Ref. 12145 

Suaui5antes y Neutrali5antes / Suaui5antes e Neutrali5antes 

QUÍMICOS 

Suaui1ante Lis/ So� / 
Spa/Suauex 
Produto disponível em diversos perfumes. 

Cx. de 2 uds. de 51. 

Ref. 12290 

Garrafa de 10 1. 

Ref. 12207 

Garrafa de 20 1. 

Ref. 12205 (Soft) 

Ref. 12244 (Spa) 

Ref. 12289 (Suavex) 

Cápsulas 

Ref. 12309 

[[ll}l 

Dinosuauet GD 
Especialmente recomendado para amolecer 
e neutralizar os resíduos alcalinos e de 
cloro do processo de lavagem em uma 
única fase. Facilita a passagem e 
calandragem de roupas

Garrafa de 20 1. 

Ref. 12144 



Economize nos custos de energia 
Produtos especialmente formulados para utilizar baixas temperaturas e obter ótimo 
desempenho, economizando energia e reduzindo o desgaste das roupas.

Dino Ultra Bleach 
Alvejante para todos os 
tipos de têxteis, incluindo 
peças de vestuário 
delicadas.

Garrafa de 20 kg. 
Ref. 12167 

• 
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Dino Complet Plus GD 
Detergente completo na 
lavagem de todo o tipo de 
roupa.

Garrafa de 23 kg. 
Ref. 12166 
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Desengordurante 

DinopastGD 
Pasta desengordurante neutra. 
Pode ser usado manualmente em 
manchas.

Cubo de 10 kg. 

Ref. 12154 

Humectante 

Dinotex.GD 
Detergente humectante. Indicado 
para lavar todo tipo de fibras. 

Bidón de 201. 

Ref.12153 

Cx. de 2 uds. de 5 1. 

Ref.12161 

Dinoprest GD 
Amido têxtil especialmente 
indicado para adicionar no último 
enxaguamento. Preparado sintético 
que proporciona rigidez e corpo 
aos tecidos. Não use amaciador.

Garrafa de 10 1. 

Ref. 12156 

QUÍMICOS 
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Sequestrante Ferro

DinoferGD 
Sequestrante de ferro. É um produto 
desenvolvido para eliminar 
problemas em águas ferrugentas.

Bidón de 101. 

Ref. 12158 

Humectante Concentrado 

Dinotex.CGD 
Detergente concentrado humectante. 
Indicado para lavar todo tipo de fibras. 

Bidón de 101. 

Ref.12165 

A pronto 

Ferro clean textil 
É um produto para remover 
manchas de ferrugem. É aplicado 
na mancha antes da lavagem.

Cx. de 12 uds de 11. 

Ref. 12152 



Dino super CD 
Detergente líquido alcalino com alto 
teor de sequestrantes, com destaque 
para o ferro.

Bidón de 201. 

Ref. 12138 

Dino Monocomponente GD 
Detergente líquido de um componente. 
Mantém lingerie e maquinários em ótimas 
condições. Indicado para todas as 
temperaturas e durezas.

Bidón de 201. 

Ref. 12157 

Dino Deter CD 
Alto teor em surfactantes e álcalis que 
resolvem os problemas de sujidade 
difícil.

Bidón de 201. 

Ref. 12139 

Dino En5im Líquido 
Detergente líquido com alto teor de 
tensoativos e enzimas. É 
complementado pelo Dino SuperGd. 
Indicado para lavar todo tipo de roupa.

Bidón de 201. 

Ref. 12140 

Detergente para Sistemas de Predisolução 

Dino Monocomponente GLO 
Detergente líquido de um componente. 
Mantém lingerie e maquinários em ótimas 
condições. Indicado para todas as 
temperaturas e durezas.

Bidón de 201. 

Ref. 12168 

QUÍMICOS 

Dino Deter PV CD 
Detergente em pó de alta 
solubilidade para pré-
dissolução. Produto especial 
para túneis. Máxima 
conservação de têxteis.

Saco de 20 kg. 

Ref. 12139 



o 

neles y Marcos de lauado / 
Túneis e Marcos de Lauagem 



Hidrojet 600 
Detergente liquido para 
sistemas de auto 
lavagem com água 

quente sob pressão. 
Remove a sujidade sem 
esfregar. Não danifica as 
pinturas. Agradavelmente 
perfumado.

Cx. de 2uds. de SL. 

Ref.12284 

Garrafa de 25 1. 

Ref.: 12224 

QUÍMICOS 

:.:'.§:. SL8 
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Autoshampoo 
Shampoo para lavagens de 
carro. Limpeza de 

carrocerias de automóveis, 
de forma automática ou 
manual. Detergente 
concentrado com alto 
poder desengordurante. 

Cx. de 2uds. de SL. 

Ref.12229 

Garrafa de 201. 

Ref.12291 
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Vinilo 
Polimento de superfície de painel e vinil. 

Agradavelmente perfumado.

Garrafa de 101. 

Ref.12327 

Champú Foam Cor 
Detergente em espuma para 
escovas. Produto neutro. Alta 
eficiência de limpeza.

Garrafa de 2S 1. 

Ref. 12246 

Cera Hidrofugante 
Cera hidrorrepelente aplicada 
antes da secagem. Brilha e 
protege a carroceria. Não deixa 
manchas brancas residuais.

Garrafa de 2S1. 

Ref.12237 

QUÍMICOS 

Espuma Actiua 
Detergente espuma para 
escovas. Produto neutro. 
Alta eficiência de limpeza.

Garrafa de 2S 1. 

Ref. 12323 

Petroleado de 
Motores 
Limpeza de motores 
automotivos e náuticos e peças 
mecânicas. Remove manchas de 
alcatrão. Enxaguamento com 
água. Não agride borrachas, 
mangas, plásticos ou tintas.

Garrafa de 2S1. 

Ref.12326 
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