
P R O T E Ç Ã O  C O N T R A



O alerta de estado de saúde nos apresenta um novo cenário em que o principal foco de ação é atender
os setores mais vulneráveis. A higiene sempre foi algo importante, mas se a qualquer momento adquire
um caráter de importância vital, certamente é agora. É essencial que desenvolvamos um plano de ação
destinado a controlar a disseminação do coronavírus Covid-19.

Por esse motivo, queremos estar onde somos mais necessários e fornecer nossos conselhos e apoio a esses
grupos cujo trabalho parece essencial para manter nossa sociedade segura.

Continuamos focando nossos objetivos na criação de ambientes de trabalho seguros,
onde funcionários, clientes e outros usuários trabalhem e agam com o máximo de
garantias e minimizando o risco de contágio.

H I G I E N E  E  D E S I N F E C Ç Ã O

Com este guia, queremos ajudá-lo a chegar lá. Por você, por todos, somos responsáveis.



P R O D U T O S



Você sabia que...?

HAND HN50
Hand HN 50, é uma solução alcoólica que é
dosada diretamente em mãos secas, sem

resíduos de sujeira. Não precisa ser enxaguado.

Deposite uma dose do produto na
palma da sua mão.

Esfregue as mãos, entrelaçando os
dedos e não esquecendo as costas ou
os pulsos. Também esfregue as pontas
dos dedos de uma mão na palma da
outra e os polegares girando presos
pela outra mão.

Deixe secar e em 8 a 12 segundos as
mãos estão secas e seguras.

As medidas genéricas de proteção individual contra doenças respiratórias incluem higiene frequente das mãos (lavagem com
água e sabão ou uso de soluções alcoólicas), especialmente após o contato direto com pessoas doentes ou com o seu ambiente.
Mas cuidado, lavar as mãos não é suficiente. A desinfecção das mãos é essencial, pelo menos, antes da manipulação dos
alimentos, depois de ir ao banheiro, antes de comer e do contato com outras pessoas.

Gel para as mãos com extrato de Aloe Vera, que
fornece propriedades assépticas deixando-a
macia, elastica y vitalizada evitando a perda de
suas graças naturais.

Seu uso continuado não danifica a pele, evitando
descamação, secagem, etc. Como não contém
perfume, recomendamos seu uso em ambientes
alimentares e de saúde.

GEL HIGIENIZADOR HIDROALCOÓLICO
PARA A PELE

A higiene das mãos é a medida preventiva mais importante para reduzir a transmissão indireta de qualquer agente infeccioso.

ISO 9001, ISO14001 y UNE 166002

Como se usa?

1Lt.  QU08000019   5 Lts.  QU08000006



COVID-19 é uma doença que se espalha principalmente de pessoa para pessoa através de gotículas que são expelidas do nariz
ou da boca de uma pessoa infectada. Essas gotículas podem cair em objetos e superfícies ao redor da pessoa, como mesas,
botões e grades, de modo que outras pessoas podem ser infectadas se tocarem esses objetos ou superfícies e, em seguida,
tocarem seus olhos, nariz ou boca. Por esse motivo, é importante desinfetar frequentemente as mãos e as superfícies com
soluções hidroalcoólicas.

É um desinfetante hidroalcoólico para mãos e
superfícies de uso geral e profissional, pronto para
uso por fricção (mãos), pulverização e / ou
imersão (têxteis e outras superfícies). A rápida
evaporação torna este produto uma solução
rápida para desinfecção por contato de qualquer
superfície. Não mancha nem deixa vestígios.
 
MIKRO MK 300 é formulado para inativar COVID-
19. É um poderoso viricida, bactericida, fungicida
e levedura.

DESINFETANTE
MULTI SUPERFÍCIES HIDROALCOÓLICAS,

TÊXTEIS E PELE SAUDÁVEL

1Lt.  QU12000004

122/5000VIRICÍDIO AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO DA
SAÚDE DO GOVERNO DA ESPANHA (pág. 101 da Lista
Virucida de 06/08/2020)

SUPERFÍCIES: Aplicar puro por pulverização (20
cm de distância) ou imersão (deixar por 2 minutos).
Use após uma limpeza profunda, limpe a sujeira
com um pano e deixe secar. Evite usar na presença
de alimentos e em superfícies quentes (produto
inflamável).

Você sabia que...?

Muito fácil!. O MK 300 está
pronto para aplicar puro e
diretamente sobre qualquer
superfície e sem deixar vestígios.

MIKRO MK300 Como se usa?

Aplicar puro nas mãos limpas e secas (aprox. 3 ml),
espalhando por toda a superfície, esfregando até
secar completamente. Evite o contato com os
olhos, membranas mucosas e áreas danificadas ou
sensíveis da pele.

O MIKRO MK 300 é formulado de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), portanto pode ser utilizado
para fins anti-sépticos das mãos (TP1), uso em ambiente clínico (TP2) e na Indústria Alimentar (TP4).

 5 Lts.   QU12000005
TÊXTIL: Aplicar puro por pulverização (20 cm de
distância) em roupas de rua ou de trabalho, toalhas
de mesa, roupas de cama, cortinas, sofás,
almofadas, etc. e aguardar a evaporação do
produto antes de um novo uso do material têxtil.



Uma das rotas de contágio do COVID-19 é por meio do contato com objetos contaminados com o vírus, incluindo roupas e
outros tecidos. O vírus pode atingir a mucosa por contato direto com o tecido ou indiretamente pelas mãos após tocar em
roupas ou tecidos contaminados. As autoridades de saúde recomendam cautela e siga as instruções para a correta desinfecção
de superfícies, incluindo roupas e outros tecidos.

MIKRO MK 100 é um desinfetante hidroalcoólico
para têxteis e superfícies de uso geral e
profissional, pronto para uso em tecidos e
superfícies por pulverização e / ou imersão. A
evaporação rápida torna este produto uma
solução rápida para desinfecção de contato de
qualquer superfície. Não mancha nem deixa
vestígios.
MIKRO MK 100 é formulado para inativar COVID-
19. É um poderoso viricida, bactericida, fungicida
e levedura.

DESINFETANTE
DESODORIZADOR HIDROALCOÓLICO

PARA TÊXTEIS E MÚLTIPLAS SUPERFÍCIES

1Lt.  QU12000031

122/5000VIRICÍDIO AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO DA
SAÚDE DO GOVERNO DA ESPANHA (pág. 101 da Lista
Virucida de 06/08/2020)

SUPERFÍCIES: Aplicar puro por pulverização (20
cm de distância) ou imersão (deixar por 2 minutos).
Use após uma limpeza profunda, limpe a sujeira
com um pano e deixe secar. Evite usar na presença
de alimentos e em superfícies quentes (produto
inflamável).

Você sabia que...?

Muito fácil!. O MK 100 está pronto
para aplicar puro e diretamente
sobre qualquer superfície e sem
deixar vestígios.

MIKRO MK100 Como se usa?

O MIKRO MK 100 é formulado de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), proporciona uma desinfecção completa
por contato a todos os tipos de superfícies e / ou tecidos; tanto na área da vida privada como na saúde pública, incluindo a área clínica (TP2) e a

área alimentar (TP4).

TÊXTIL: Aplicar puro por pulverização (20 cm de
distância) em roupas de rua ou de trabalho, toalhas
de mesa, roupas de cama, cortinas, sofás,
almofadas, etc. e aguardar a evaporação do
produto antes de um novo uso do material têxtil. O
MK 100 é um desodorizante poderoso que
neutraliza os odores ruins de roupas e outros
tecidos.



Para controlar as fontes de contaminação em seus negócios, é necessário manter sempre um nível impecável de higiene. Antes
de tudo, precisamos ter em mente que limpeza e desinfecção são termos complementares, mas não são os mesmos. A limpeza é
um processo em que dissolvemos ou suspendemos a sujeira. A desinfecção, por outro lado, consiste na eliminação de
microorganismos das superfícies com agentes químicos.

Global GL 80N é um produto que limpa, polir e desinfetar ao mesmo tempo em uma única passagem.

Sua rápida evaporação faz deste produto
uma solução rápida para limpar, desinfetar e
polir qualquer tipo de superfície lavável:

Cristais, espelhos, vitrines, balcões, áreas
comuns na área da saúde, transporte
público, escritórios, assentos, elevadores,
interruptores, portas, maçanetas, lixeiras,
etc..

O Global GL80N está pronto
para ser pulverizado puro na

superfície a ser limpa.

Globbal GL 80N é pulverizado puro
diretamente na superfície a ser limpa e
espalhada com um pano ou papel como se
fosse um limpador de vidro convencional.
Posteriormente, é esfregado e seco com
outro pano limpo e seco.

GLOBBAL GL80N

É um multiusos que limpa e desinfeta superfícies
quando se pulveriza respeitando os tempos de
contato.

Em conformidade com a norma UNE-EN 13697
em condições sujas. Anti-sépticos e desinfetantes
químicos. A atividade bactericida requer tempos
de contato de 5 minutos e levuricida de 15
minutos

 DESINFETANTE 
LIMPEZA DE VIDRO MULTIUSO

750 cc. QU06000008 5 Lts.   QU06000009

Registro de Biocidas: Nº 18-20-09497-HA

Como se usa?

Você sabia que...?



Os banheiros são geralmente quartos muito poluídos; sendo bactérias e fungos os principais agentes de infecção. A presença
do coronavírus também foi encontrada na urina e nas fezes. Portanto, recomenda-se desinfetar com freqüência banheiros e
sanitários, além de todos os tipos de pisos; especialmente aqueles em que as crianças estão presentes, pois tendem a tocar o
solo contaminado com as mãos. Limpar e desinfetar completamente essas áreas ajudará a diminuir os riscos de transmissão
infecciosa.

Produtos de limpeza diferentes nunca devem ser misturados. GL50 é um detergente, desodorizante e desinfetante TUDO EM UM.

É um detergente bactericida e fungicida que limpa
em profundidade, eliminando maus odores e
destruindo germes.

É formulado para a desinfecção de todos os tipos
de superfícies; especialmente pisos, banheiros e
vestiários, além de áreas comuns em qualquer
área: hospitais, residências, escolas, casas, vias
públicas, etc. Seu poder desinfetante e seu
perfume exercem um efeito desodorizante contra
compostos químicos e biológicos.

GEL DESINFETANTE CLORADO

5 Lts. QU06000004

Registro de Biocidas: Nº 18-20/40-04870

Para desinfecção por contato por pulverização ou
lavagem manual com pano (ladrilhos, banheiros,
etc.), use o produto em uma proporção de 20 a
100%, dependendo da sujeira a ser removida e
respeitando os tempos de contato. Após o uso,
enxágüe com água,

Globbal GL50 pode ser usado por
pulverização, lavagem manual com pano e

misturado com água para a limpeza de
pisos.

Para a limpeza do piso, recomenda-se usar uma
dose de cerca de 5 a 10 g de produto para cada
litro de água.

Para garantir a atividade bactericida do produto,
deve ser aplicado puro.

A atividade bactericida requer tempos de contato
de 5 minutos e fungicida de 15 minutos.

GLOBBAL GL50

Você sabia que...?

Como se usa?



MIKRO CLORSÁN
DESINFETANTE DE SUPERFÍCIE PARA

O SECTOR DA SAÚDE

O Ministério Espanhol de Saúde publicou em 24.03.2020 a GUIA DE PREVENÇÃO E CONTROLE CONTRA COVID-19 EM LARES DE
TERCEIRA IDADE E OUTROS CENTROS DE SERVIÇOS SOCIAIS DE NATUREZA RESIDENCIAL, respondendo à alta taxa de
mortalidade e afetados que ocorrem nesses setores. Na seção dedicada à limpeza e desinfecção de superfícies e espaços em contato
com residentes com suspeita ou doença SARS-Cov2, é detalhada a recomendação para o uso de produtos com efeitos virucidas
aprovados.

MIKRO CLORSÁN é um viricida aprovado especialmente indicado para prevenir e desinfetar espaços em contato com suspeitos ou
doentes devido ao COVID-19

Detergente desinfetante poderoso à base de
cloro, com uma grande capacidade de limpeza e
desinfecção em superfícies laváveis no campo
clínico e de saúde.

É especialmente projetado para a desinfecção de
áreas de nível alto e médio (incluindo salas de
cirurgia). Desinfetante de amplo espectro
aprovado, com foco específico em organismos
que causam doenças virais.

5 Lts. QU12000015

Número de registro AEMPS: 787-DES
 UNE-EN 13697 atividade bactericida e fungicida em
superfícies.
UNE-EN 14476 para viricida en superfícies.
UNE-EN 13704 Esporicida.

Não precisa ser enxaguado e pode ser usado em
temperatura ambiente. Recomenda-se ventilar
adequadamente as salas desinfetadas antes de
entrar. Sua alta concentração permite limpar e
desinfetar grandes áreas a baixo custo.

             :              Diluir para 1%. Tempo de contato
5 minutos.     
                                                          Diluir para 2%.
Tempo de contato 15 minutos. 
                                Diluir 2,5%. Tempo de contato
60 minutos.

Clorsán possui alta capacidade de limpeza e
desinfecção profundas de todos os tipos de

superfícies laváveis: salas de operações,
salas, pisos, banheiros, móveis, macas, etc.

Este produto pode ser usado com balde e
esfregona para pisos e com balde e esponja ou
pano para outras superfícies. A técnica "cubo
duplo" é recomendada. Não misture com nenhum
outro produto.

Você sabia que...?

¿Cómo se usa?

Ação  viricida:

Ação   bactericida  e   fungicida:

Ação esporádica:



SGRASS SG 20

-Pulverizar: Pulverize azulejos, exaustores ou
qualquer outra superfície. Aguarde 5 minutos e
remova facilmente a sujeira com um pano ou
papel.

-Imersão: Coloque os utensílios a serem limpos
em um balde em uma mistura de Sgrass SG 20 e
água (se estiver quente, aumentará sua eficiência
de limpeza). Por favor aguarde. Esfregue se
necessário e enxágue.

-Balde: Pode ser usado com um balde de
esfregão para limpar pisos oleosos. Também em
um balde para limpar outra superfície com um
pano.

Nas cozinhas, os alimentos são manipulados e armazenados na presença de calor e umidade. São lugares muito sensíveis e favoráveis
ao aparecimento de bactérias. Para evitar a propagação de microorganismos, é necessária uma limpeza e desinfecção completas.
Tenha especial cuidado com utensílios e tábuas de corte. Evite a contaminação cruzada desinfetando pias, panos, esponjas e esfregões
diariamente. Além disso, limpe e desinfete eletrodomésticos, pisos e paredes com frequência.

Desinfetante desengordurante alcalino de alta
concentração desenvolvido para a remoção de gorduras e
sujeira dos elementos da cozinha, exaustores, fornos,
calçadas, etc.

Produto isento de soda exaustores.

Contém agentes espumantes que, quando aplicados em
superfícies verticais (paredes), aumentam os tempos de
contato, favorecendo a dispersão de gorduras e a
desinfecção de superfícies, além de evitar o efeito
indesejável de drenar o braço durante o uso.

Sua alta concentração permite trabalhar com doses muito
baixas, tornando-o um desengordurante de alto rendimento
e baixo custo.

DESINFETANTE DESENGORDURANTE
CONCENTRADO

O Sgrass SG 20 limpa, desinfeta e polir as cozinhas de uma só vez, sem produzir odores ou gases incômodos.

1 Lt QU04000001 5 Lts QU04000002

No Registro: 18-20-04020-HA.

 O produto é aplicado puro ou diluído com água
em concentrações a partir do 5%, dependendo

da sujeira a ser removida. Para ação bactericida,
são necessários tempos de contato de 5 minutos.

Para limpar e desinfetar superfícies e
equipamentos, você pode usá-lo de diferentes
maneiras:

Você sabia que...?

Como se usa?



info@quindesur.com

C/ RÍO VIEJO, 18  P. IND. LA ISLA 
41703 DOS HERMANAS ( SEVILLA)

1284 54 31 40

www.quindesur.com

#JuntosVamosFazerIso

#QuindesurComVocê


