
Realize uma limpeza completa de toda a casa.
Lave a roupa no mínimo a 60º.
Limpeza e desinfecção extremas das áreas mais
utilizadas.
Preste atenção especial às maçanetas, armários e
interruptores.

 

HIGIENE E DESINFECÇÃO GARANTIDA

HAND HN500 
Higiene das mãos antes e depois de cada atividade.

PALM P33
Lava-louças manual.
 

Celular - Tablet - Computador - Teclas - Óculos - Controle remoto da
TV - Sola para sapatos - Interruptores - Botões - Móveis -
Aparelhos - Superfícies vitrificadas.

MIKRO MK30 

GLOBBAL GL80N
Cristais, espelhos, superfícies brilhantes.

HELP! LG50
Gel de limpeza clorado. Banheiros - Banheiros - Superfícies
verticais.
 SGRASS SG20
Elimine qualquer tipo de gordura. Cozinhas.
 

A  C A S A
Conjunto de higiene e desinfecção em casa

 

Recomendações:
 

ACTIVA WHITE
Ambientador desodorizante concentrado. Aplique em qualquer
cômodo da casa.



PALM P33 - 1L

MIKRO MK30 - 1L 

www.quindesur.com

Conjunto de higiene e desinfecção em casa

COVID-19

HAND HN500 - 0,5L

Gel higienizante hidroalcoólico com Aloe Vera para mãos.
Eficaz para desativar o COVID 19.

Detergente concentrado higienizante para lavagem de louça
manual. Suas propriedades detergentes, desengordurantes,
desodorizantes e higienizantes, o tornam altamente eficaz.

Desinfetante hidroalcoólico.
Aplicável a qualquer superfície em condições limpas,
enfatizando interruptores, maçanetas, telefones celulares,
tablets, controles de TV, luvas ... Uso direto e secagem
ultra-rápida. Pulverize e deixe agir por 5 minutos.

SGRASS SG20 - 1L

Desengordurante alcalino de alta concentração
desenvolvido para a remoção de gorduras e sujeira em
elementos de cozinha, exaustores, fritadeiras, fornos,
calçadas, etc. Requer tempos de contato de 5 minutos

ACTIVA WHITE - 0,75L

Ambientador desodorizante concentrado de longa
duração, projetado para gerar efeitos aromáticos muito
intensos e duradouros em qualquer tipo de área. O
resultado é uma comprovada sensação de higiene por
períodos de 15 a 30 horas, reduzindo drasticamente os
maus odores.

Não misture os produtos

Recomendação:

Desinfetante em gel clorado.
Para limpar e desinfetar banheiros, pisos e qualquer
superfície lavável. Pode ser usado puro ou diluído,
dependendo da superfície e sujeira a serem removidas.
Dose mínima 5% e tempo de contato 5 minutos para
desativar o COVID-19 (Recomendação do Ministério da
Saúde).

HELP! LG50 - 1,5L

O Globbal GL 80N é um multiuso indicado para desinfetar
vidro (janelas, vitrines, espelhos, telas, etc.) e qualquer
tipo de superfície lavável (teclados, botões, interruptores,
etc.). Deixa superfícies assépticas, sem resíduos, limpas e
agradavelmente perfumadas. Adequado para uso
alimentar.

GLOBBAL GL 80 N - 0,75L

https://www.instagram.com/quindesursl/
https://www.facebook.com/quindesur/
https://www.linkedin.com/company/quindesur-s.l./
https://quindesur.com/

