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Detergente liquido multiusos utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos, paredes,
portas, tetos, equipamentos em geral, entre outros.
Tem uma ótima mistura de tensioativos não iónicos que tornam eficaz na remoção de sujidades mesmo em
águas duras. Diluição: 20 a 100 g/L água.

Lixivia concentrada para utilização industrial.
Diluição: 20 a 30 g/L água.

Lixivia em gel.
Diluição: 20 a 30 g/L água.

Detergente liquido multiusos sem aroma utilizado na limpeza de superfícies duras tais como pavimentos,
paredes, portas, tetos, equipamentos em geral, entre outros. Possui desinfeção na base de quaternários de
amónio, garantindo não só uma adequada limpeza mas também uma desinfeção eficaz de todo o tipo de
superfícies. Diluição: 20 a 100 g/L água.

Floral, Fresh, Flores Vermelhas, Limão, Lavanda,
Montanha, Tropical, Amoniacal, Aloé. 

Multiusos Perfumado

Aplicar na superfície a desinfetar e deixar atuar
durante 10 minutos. No final enxaguar
abundantemente.

Lixívia

Aplicar na superfície a desinfetar e deixar atuar
durante 10 minutos (em caso de persistência colocar
o produto diretamente). Enxaguar abundantemente.

Clorogel

Multiusos Higienizante

Limpeza Geral
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Higienizante de secagem rápida à base de álcool, completamente solúvel, indicado para a erradicação de
bactéria, vírus e fungos. Indicado para superfícies e equipamentos.

Desincrustante ácido para WC para a remoção de calcário e ferrugem em instalações sanitárias.
Diluição: 1 a 10% conforme o grau de sujidade.

Detergente pronto a usar  de secagem rápida ideal para a limpeza de vidros (dedadas, manchas etc) e de
outras superfícies duras resistentes à água.

Lavar a zona a desinfetar antes de colocar o produto,
pulverizar a zona e passar com um toalhete. Não
necessita de enxaguar.

Bioativo

Aplicar na superfície a limpar e deixar atuar durante 3
minutos. No final enxaguar abundantemente.

WC Higienizante

Limpa Vidros
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Detergente líquido não iónico concentrado indicado para a limpeza de superfícies duras tais como
pavimentos, paredes, portas, tetos, equipamento em geral, entre outros. 
Para além de uma excelente capacidade de limpeza, o Cleanteq +Intense possui um perfume bastante
intenso e duradouro. Diluição: 1 a 2% com água.

5L

Cleanteq +Intense
Propriedades

Utilizar o produto puro manualmente ou com auxilio
de maquinaria.

Método de utilização



É um produto constituído por uma mistura de álcoois e tensioativos aniónicos. Está indicado para a
remoção de tinta de esferográfica e marcador em secretárias, instalações, bancadas de trabalho ou peças
de roupa. Diluição: 1 a 5% com água.

5L

É um produto líquido, de reação alcalina, com forte poder de limpeza e baixa formação de espuma. Está
indicado para limpeza de pavimentos com máquina de escovas de injeção-extração.
Trata-se de um ótimo desengordurante, mesmo em pavimentos muito sujos.
Diluição: 1,5% a 5% conforme o grau de sujidade.

Produto especialmente formulado para polir superfícies em aço inoxidável. A sua fórmula permite uma
limpeza profunda, formando um filme protetor sobre o aço inox, deixando-o brilhante e resistente por mais
tempo a marcas de dedos e pingos de água, prolongando o seu especto polido.

Cleanteq +Pavimentos

Cleanteq +Inox

Cleanteq +Secretárias

Limpeza Geral
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Detergente líquido adequado para a limpeza e higienização de todo o tipo de superfícies e equipamentos.
Possui na sua composição quaternários de amónio, um agente higienizante muito eficaz contra bactérias
Gram +, Gram -, leveduras e fungos. Indicado para uso em várias superfícies duras resistentes à água.

750
ml

Higienizante Spray
Propriedades



Desengordurante líquido com elevada alcalinidade e poder molhante. Remove todas as gorduras, mesmo
as caramelizadas. Não ataca ferro ou aço inox. Contudo deverá evitar superfícies em alumínio e pintadas.

Desengordurante líquido alcalino com um excelente desempenho na remoção de gorduras, óleos e outro
tipo de sujidades em plásticos, borracha, cimento e pedra. Não deve ser utilizado em superfícies de
alumínio e não é destinado ao efeito de acabamento das superfícies de inox.
Pode ser utilizado no setor alimentar. Diluição: 10 a 100 g/L água.

Detergente constituído por uma combinação de agentes tensioativos, sequestrantes e emulsionantes. Para
além de desengordurar qualquer tipo de superfície, sem atacar os materiais, deixa um agradável aroma.
Possui higienização na base de quaternários de amónio. Diluição: 0,1 dL/L água tépida.

Bactericida, desinfetante, completamente solúvel, inodoro, constituído por agentes orgânicos e inorgânicos
capazes de remover óleos, gorduras e outro tipo de sujidades de metais, plásticos e borracha. Não deve ser
utilizado em superfícies em alumínio. Eficaz na limpeza de equipamentos e superfícies em todo o tipo de
indústrias, incluindo indústria alimentar. Possui quaternários de amónio. Diluição: 20 a 100 g/L água.

Deve ser utilizado com pulverizador próprio.
Colocar o produto puro diretamente na zona a
limpar.

Cleanteq +Fogões

Após diluição, pulverizar ou esfregar a solução sobre
as superfícies deixando o produto atuar alguns
minutos sem deixar secar. Enxaguar no final.

Desengordurante Alcalino

Para remoção de sujidades maiores lavar
previamente a superfície, de preferência com água
quente ou morna. No final enxaguar com água.

Desengordurante

Desengordurante Higienizante

Desengordurante
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Deixar o produto diluído atuar por alguns minutos.
No final enxaguar com água.
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5Kg



Lava e ajuda na manutenção de pavimentos encerados, mantendo as propriedades antiderrapantes dando
também um brilho extra. É um produto líquido de cor branca composto por resinas acrílicas, tensioactivos
não iónicos e conservantes. Cumpre a legislação vigente sobre a biodegradabilidade. 
Diluição: 0,1 dL/L água.

5L

5L

5L
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Detergente líquido com sabão, completamente solúvel, perfumado, de reação neutra, indicado para a
limpeza e proteção de madeira. Pode ser utilizado em pavimentos e móveis em madeira, sem danificar,
deixando um agradável aroma. Diluição: 10 a 20 g/L água

Cera acrílica antiderrapante para pavimentos macios e duros. 

Decapante para cera acrílica com excelentes propriedades de limpeza.

Limpa Madeiras

O pavimento deve estar limpo, ou seja, decapado,
enxaguado e completamente seco. Colocar produto
puro com uma mopa. Fazer no min. 2 camadas.

Cera Antiderrapante

Utilizar o produto puro manualmente ou com auxilio
de maquinaria. Em casos de camadas leves de cera
pode diluir o produto a 50% com agua.

Decapante de cera

Lava cera

Limpeza Madeiras
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Utilizar o produto puro manualmente ou com auxilio
de maquinaria.
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 geral@bratunclean.pt

 
Morada:

 Rua General Humberto Batista Martins
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