TRATAMENTOS DE PURIFICAÇÃO DE CABINE

A

01.

Atom Machine
Nebulizador ultrassônico - 48 aplicações
Características técnicas:

Alimentação: 12V com tomada de isqueiro. Taxa de
nebulização: nd.
Projetado para 48 ciclos automáticos.
Ciclo automático de 30 minutos com desligamento
automático. Corpo completamente em plástico.
Nível de ruído: nd.
Temperatura de operação: nd.
Dimensões: L170 x P110 x H170 mm.
Peso: 0,7 Kg.

Art.-Nr.

VP1044.01

Os NEBULIZADORES ULTRASSÔNICOS são dispositivos eletrônicos ultrassônicos
que instantaneamente geram a pulverização de um líquido purificador que é sugado
e propagado pelo sistema de recirculação do A / C. Uma das principais vantagens
deste sistema é obter partículas pulverizadas líquidas à temperatura ambiente,
evitando o fenômeno de condensação que normalmente ocorre quando um líquido é
nebulizado por aquecimento. Partículas líquidas
Nebulizados com um nebulizador ultrassônico têm menos de 5 μm de tamanho,
para que não se depositem facilmente nas superfícies do seu próprio modo,
espalhando-se completamente no sistema de A / C e no ambiente. Esta condição
não pode ser alcançada ao usar latas de aerossol típicas, porque o tamanho e o
peso das partículas nebulizadas com este sistema causam rápida precipitação das
mesmas.

€
-

-

Características técnicas
Fonte de alimentação:
INPUT : 100 - 240V ~ / 50/60Hz 0.8A
SAIDA: 12V 2500mA
com plug EU, UK, USA.
Art.-Nr.

PW1003.01
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Atom Ultra
Tratamentos atômicos purificadores
Machine

02.

O ATOM ULTRA é o líquido purificador ou odor projetado
especificamente para ser usado EXCLUSIVAMENTE com
o nebulizador ultrassônico ATOM MACHINE.

Beneficios:
Atualiza e melhora a qualidade do ar interno.
Garante um efeito duradouro ao longo do tempo.
A formulação No Odor elimina maus odores,
reagindo com suas moléculas e incorporando-as
permanentemente.
Art.-Nr.

Descripción

AB0018.G.01
AB0022.G.01
AB0024.G.01
AB0026.G.01
AB0027.G.01
AB0028.G.01

AK

03.

Art.-Nr.

RK1393
RK1394
RK1395

Atom Ultra 120 mL Limão
Atom Ultra 120 mL Pure
Atom Ultra 120 mL Menta
Atom Ultra 120 mL Smoki
Atom Ultra 120 mL Woofi
Atom Ultra 120 mL No Odor

€
-
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01
01

48
48
48

Atom Machine Kit
É uma caixa inteligente com 1 nebulizador ultrassônico ATOM MACHINE e 48 aplicações de 120 mL de tratamento
purificador ATOM ULTRA de uma fragrância para escolher dentre as 6 disponíveis.

Descripción

Fragrancia Limón
Fragrancia Pure
Fragrancia Menta

€
-

Art.-Nr.

01
01
01

48
48
48

RK1396
RK1397
RK1443

43

Descripción

Fragrancia Smoki
Fragrancia Woofi
Fragrancia No Odor

€
-

Atom Machine

Nebulizador ultrassônico com tratamento purificador
ATOM MACHINE É um equipamento eletrônico ultrassônico que gera instantaneamente a nebulização do líquido saneante

Atom Pure, Atom Lemon ou Atom Green, que é aspirado e propagado pelo sistema de reciclagem do sistema A / C. Uma das
principais vantagens do sistema de nebulização ultrassônica consiste na obtenção de partículas líquidas nebulizadas à
temperatura ambiente, evitando o fenômeno de condensação que afeta os líquidos nebulizados pelo aquecimento.
As partículas líquidas nebulizadas do ATOM ULTRA têm menos de 5 μm de tamanho, portanto, não se depositam facilmente
nas superfícies, mas se espalham completamente no circuito de A / C e no ambiente.

Um ciclo de tratamento higienizador ATOM ULTRA dura cerca de 15 minutos a 20 ° C e termina automaticamente. Em
temperatura ambiente mais alta, o tratamento durará menos; em temperatura ambiente mais baixa, pelo contrário, durará mais.
O tempo de nebulização foi estudado para garantir que todas as partes do sistema sejam atingidas, o ambiente esteja
adequadamente saturado e os ingredientes ativos tenham o tempo de contato correto para garantir um bom saneamento.
O tratamento ATOM é formulado em diferentes perfumes e tratamentos:

• PURE, toque marinho puro;
• LIMÃO, toque cítrico;
• MINT, toque de mentol;
• SMOKI, que elimina odores de fumaça e cigarro;
• WOOFI, que elimina odores de animais de estimação.
Siga rigorosamente o manual do usuário anexado ao produto e mantenha-o sempre à mão.
Não fique na cabine durante o tratamento; Não deixe outras pessoas na cabine, nem crianças
nem animais de estimação. Areje a cabine por pelo menos 5 minutos após o tratamento.

C

CleanSi

Higienizante a base alcohol 80% para superfícies
Descrição do produto

O CleanSi é um poderoso desinfetante à base de álcool a 80% em uma lata de aerossol que pulveriza diretamente
sobre qualquer superfície e a desinfeta profundamente em uma passagem fácil. O CleanSi evapora-se rápida e
completamente, sem deixar resíduos ou marcas. Graças ao seu alto teor alcoólico, é especialmente adequado para
higienização e limpeza de todas as superfícies de contato frequentes que requerem um nível profundo de higiene.
Particularmente adequado em ambientes domésticos, pode ser usado em puxadores, cadeiras, mesas, mesas de
vidro, chaves, controles remotos e telas de TV, smartphones e tablets, consolas de videojogos, brinquedos, móveis,
botões de elevador, acessórios de banheiro, bancadas cozinha e pequenos eletrodomésticos, corrimãos e janelas.
Também adequado para limpar vidro, lentes (incluindo óculos) e superfícies de vidro.
Também pode ser usado no escritório em mesas, poltronas, cabides, monitores, teclados, mouses, capas para o
corpo, computadores, laptops, impressoras, copiadoras, telefones e qualquer outro equipamento de escritório e
dispensadores de bebidas.
Também pode ser usado em veículos, pulverizados diretamente nas maçanetas, painéis, alavancas de mudança,
volante. Também é recomendado para a limpeza e higienização de filtros e dutos de ventilação de sistemas de ar
condicionado, eliminando microorganismos que afetam a qualidade e a integridade do ar introduzido nos ambientes
ou na cabine. O CleanSi remove germes, alérgenos, poeira e sujeira ambiental. O CleanSi é um produto adequado
para o plano HACCP, portanto, pode ser usado em superfícies de contato com alimentos.

Características

- Alto teor de álcool 80%
- Desinfecta qualquer superficie.
- Evapora rapidamente sem deixar resíduos e marcas.

- Elimine germes, alérgenos, sujeira ambiental, impressões
digitais, marcas e graxa.
- Pronto para uso, não requer enxágue.
- Adequado para o plano HACCP.

Aplicação em evaporadores

1. Desligue o sistema.
2. Agite a garrafa.
3. Aplique o produto em toda a superfície a ser
tratada.
4. Limpe com um pano macio.
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Aplicação em superfícies

1. Agite a garrafa
2. Aplique o produto em toda a superfície a ser
tratada.
3. Limpe com um pano macio.

2

3

Embalagem disponível
Art.-Nr.

AB1228.N.01

Descrição

Lata de 400 mL

Indicações de perigo

€
-

12

1344

Indicações de perigo:
H222 + H229 Spray extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: pode estourar se aquecido.
H319 Provoca irritação cular grave.H336 Pode causar sonolência ou tontura.
Conselhos de prudencia: P210 Mantenha longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e qualquer outra
fonte de ignição. Proibido fumar P211 Não pulverize sobre chamas ou outras fontes de ignição. P251 Não fure ou queime,
mesmo após o uso. P410 + P412 Proteger dos raios solares. Não exponha a temperaturas acima de 50 ° C / 122 ° F. P501
Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com os regulamentos.
Contem: propan-2-ol.
Produto profissional: use EPI adequado. Leia atentamente as instruções no rótulo.

IP

Interior Purifier

Tratamento higienizante de aerossóis para ambientes
Descrição do produto
O INTERIOR PURIFIER é um tratamento que desinfeta o ar e as superfícies internas de um
ambiente, removendo contaminantes e deixando um aroma agradável. Seu fluxo contínuo,
o meio, satura o ambiente com moléculas desinfetantes que se espalham uniformemente
em todas as superfícies, sem molhar ou deixar resíduos.
As moléculas do PURIFICADOR INTERIOR capturam poluentes do ar e bloqueiam
definitivamente sua ação.
O produto está disponível em 3 formatos:
• 100 ml para salas de até 15 Mq. / Compactos, sedans, caminhões
• 200 ml para salas de até 20 metros quadrados / minivan, veículos comerciais, microônibus,
motorhomes
• 400 ml para salas de até 40 m2. / Ônibus
e em 7 agradáveis fragrâncias: Talco, Morango, Pêssego, Hortelã, Limão, Baunilha e Maçã
Verde.

Características

- Específico para evaporadores e superfícies.
- Ideal para purificar interiores de veículos
- Captura poluentes e bloqueia permanentemente sua ação

- Pronto para usar.
- Não umedece e não deixa resíduos.
- Perfumado.

Aplicação em ambientes

2

1. Agite o frasco antes de usar.
2. Coloque o cilindro no centro da sala
3. Verifique se não há pessoas ou animais de estimação dentro dos
quartos a serem tratados.
4. Pressione o botão localizado na parte superior do cilindro e aguarde
o esvaziamento completo do produto.
5. Aguarde 10 minutos antes de retornar à sala.
6. Ventile por 10 minutos antes de permanecer na sala.

Aplicação em cabines de veículos
1. Agite o frasco antes de usar.
2. Coloque o cilindro no tapete do lado do passageiro do veículo
3. Verifique se não há pessoas ou animais de estimação dentro dos
quartos a serem tratados.
4. Pressione o botão localizado na parte superior do cilindro e
aguarde o esvaziamento completo do produto.
5. Aguarde 10 minutos antes de retornar à sala
6. Ventile por 10 minutos antes de ficar na sala

2

Embalagem disponível
Talco

Art.-Nr.

Morango
Art.-Nr.

Pessego
Art.-Nr.

Menta
Art.-Nr.

LimãoArt.-Nr.

Baunilha
Art.-Nr.

Maça Verde
Art.-Nr.

€

AB1056.F.01

AB1057.F.01

AB1058.F.01

AB1050.F.01

AB1059.F.01

AB1060.F.01

AB1061.F.01

-

30

200 mL AB1056.J.01

AB1057.J.01

AB1058.J.01

AB1050.J.01

AB1059.J.01

AB1060.J.01

AB1061.J.01

-

24

400 mL AB1056.N.01

AB1057.N.01

AB1058.N.01

AB1050.N.01

AB1059.N.01

AB1060.N.01

AB1061.N.01

-

12

100 mL

Indicação de Perigo

Indicações de Perigo: H222 + H229 Spray extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: pode rebentar se
aquecido. H319 Provoca irritação ocular grave.
Conselhos de Prudencia: P210 Mantenha longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e qualquer
outra fonte de ignição. Não fumar. P211 Não pulverize sobre chamas ou outras fontes de ignição. P251 Não fure ou
queime, mesmo após o uso. P410 + P412 Proteger dos raios solares. Não exponha a temperaturas acima de 50 ° C /
122 ° F.

Produto para uso profissional. Não fique no meio ambiente durante o parto. Cilindro sob pressão, não se aproxime de chamas abertas
nem exponha a fontes de calor.

L

Luxedo

Detergente Desinfetante Perfumado para Sistemas de Ar Condicionado e Superfícies
Descrição do Produto
Luxedo é um limpador desinfetante perfumado projetado para remover germes e
bactérias, garantindo um nível profundo de limpeza dos sistemas de ar condicionado e
outras superfícies. Graças à sua ação purificadora, rápida e eficaz, Luxedo é a solução
ideal para a limpeza diária de superfícies em casa, carro, escritórios e para a manutenção
completa dos aparelhos de ar condicionado internos. Também possui uma forte ação
regenerativa. Luxedo remove resíduos orgânicos e sujeira, acumulados ao longo do
tempo, retardando seu reaparecimento. Também remove alérgenos (de ácaros, cães,
gatos, pólens etc.) de superfícies duras e não porosas. Não deixa resíduos químicos
agressivos e garante uma ação higienizante profunda com um simples gesto. É seguro
para superfícies e operador. Está pronto para uso, funciona em apenas 5 minutos e não
precisa ser enxaguado. Também pode ser usado em superfícies de contato com
alimentos e é adequado para o plano HACCP. Elimina maus odores, deixando um
agradável aroma de limpeza.

Características

- Específico para evaporadores e superfícies.
- Remove germes, bactérias e alérgenos.
- Elimina resíduos orgânicos, sujeira e graxa ambientais.

- Pronto para usar.
- Não há necessidade de enxaguar.
- Perfumado.

Aplicação sobre Evaporadores

1. Desligue o sistema.
2. Aplique o produto em toda a superfície a ser
tratada.
3. Aguarde 5 minutos para o produto funcionar.
4. Se necessário, seque com um pano macio.
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Aplicação em Superficies

1. Aplique o produto em toda a superfície a ser tratada.
2. Aguarde 5 minutos para o produto funcionar.
3. Se necessário, seque com um pano macio.

1

2

3

Embalagem disponivel
Art.-Nr.

Embalagem
Diluição
Peças por pacote
Pacote
(L x H x W cm)
Peças por palete
(80 x 120 x H 200cm)

AB1073.K.01

Garrafa de 1L com gatilho
Pronto a usar

AB1073.P.01

Bidão de 5 L

Pronto a usar

AB1073.D.01

Bidão de 10 L
Pronto a usar

6

2

1

25,5 x 17 x 33,5

29,5 x 19,5 x 28

28 x 25,5 x 34

570

168

48

Indicações de Perigo

Os gatilhos, potes e tambores são totalmente feitos de
plástico, 100% recicláveis.

Atenção
Indicações de Perigo: H319 Provoca irritação ocular grave.
Conselhos de Prudencia: P264 Lave bem as mãos após o manuseio. P280 Use luvas / roupas / óculos de proteção / máscara.
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar abundantemente com água durante vários
minutos. Remova as lentes de contato quando estiverem presentes e isso pode ser feito facilmente. Continue lavando. P337 +
P313 Se a irritação ocular persistir: consulte um médico.
Contem: 1,2, benzisotiazol-3-ona: pode causar uma reação alérgica.
Produto para uso profissional, use com roupas de proteção apropriadas. Leia atentamente as instruções no rótulo.

SB

Sanibact

Desinfetante concentrado bactericida e levuricida (Reg. Min. 20145)
Descrição do producto
Sanibact é um desinfetante bactericida e levuricida cirúrgico da Presidio Medical
projetado especificamente para matar germes e bactérias, garantindo a desinfecção
profunda de evaporadores, canais de ventilação e todas as superfícies. O Sanibact é um
produto extremamente concentrado: precisa de uma diluição igual a 1:25 (com 1 litro de
Sanibact você obtém 25 litros de desinfetante prontos para uso). Sanibact é eficaz contra
os seguintes vírus: influenza, hepatite B / C, HIV, rotavírus, noro vírus e vírus Ebola. Para
bactérias, passa nos testes EN1276 - EN13697. Para moldes, passa no teste EN13697.
Elimina alérgenos (de ácaros, cães, gatos, pólens etc.) em superfícies duras e não
porosas. Sanibact não deixa odores e resíduos. Seu poder desinfetante atua em apenas 5
minutos a partir da sua aplicação, permitindo uma ação muito profunda e rápida. Também
pode ser usado em superfícies de contato com alimentos (neste caso, é necessário
enxaguar a superfície tratada após a aplicação de Sanibact). Ideal para o plano HACCP.

Características

- Desinfetante Médico Cirúrgico Presidio.
- Eliminar germes e bactérias.
- Concentrado (diluição 1:25).

- Funciona em apenas 5 minutos.
- Garante um nível profundo de desinfecção.
- Ideal para o plano HACCP.

Aplicação sobre Evaporadores

1. Dilua Sanibact 1:25.
2. Desligue o sistema.
3. Aplique o produto uniformemente em toda a superfície
a ser tratada.
4. Aguarde 5 minutos para o produto funcionar.
5. Se necessário, seque com um pano macio.
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1:25

Aplicação em Superficies
1.
2.
3.
4.
5.

Dilua Sanibact 1:25.
Aplique o produto uniformemente em toda a superfície a ser tratada.
Aguarde 5 minutos para o produto funcionar
Em contato com os alimentos, lave a superfície tratada após 15 minutos.
Se necessário, seque com um pano macio.

1

2

1:25

3

4
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Embalagem disponivel
Art.-Nr.

Embalagem
Diluição

AB1085.Q.01

AB1085.M.01

AB1085.K.01

AB1085.P.01
Bidão de 5 L

Bidão de 10 L

1:25

1:25

1:25

1:25

12

6

2

1

25,5 x 17 x 33,5

29,5 x 19,5 x 28

28 x 25,5 x 34

570

168

48

Frasco de 250 mL

Frasco de 500 mL

1:25
24

Peças por pacote
Pacote
(L x H x W cm)
Peças por palete
(80 x 120 x H 200cm)

Frasco de 1L com gatilho

AB1085.D.01

Os gatilhos, potes e tambores são totalmente feitos de plástico, 100% recicláveis.

Indicacões de Perigo:

Indicações de Perigo: H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H400 Muito tóxico para os
organismos aquáticos.
Conselhos de Prudencia: P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas / roupas / óculos
de proteção / máscara. P303 + P361 + P353 + P310 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o
cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com água / tomar um banho. P305 +
P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar abundantemente com água durante
vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis. Continue esclarecendo: P391 Colete o

vertido. P501 Descarte o produto / recipiente de acordo com os regulamentos.
Contem: Compostos de amônio quaternário, C12-14-alquil [(etilfenil) metil] dimetil, clori. Cloreto de didecildimetilamónio. Compostos de amônio
quaternário, benzil-C12-16-alquildimetil, cloretos
Produto para uso profissional, use com roupas de proteção apropriadas. Leia atentamente as instruções no rótulo.

