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Lavagem Manual

5L

Detergente líquido não concentrado, com cor amarela, completamente solúvel. Rico em tensioativos,
praticamente neutro, produz espuma abundante e persistente, conferindo-lhe um bom poder
desengordurante. Devido às suas características físico-químicas, é muito bem tolerado
pela pele. Deixa na loiça um brilho intenso. Diluição: 5 a 10 g/L água

Detergente líquido muito concentrado de elevada viscosidade, completamente solúvel. Rico em
tensioativos, praticamente neutro, produz espuma abundante e persistente, conferindo-lhe um bom poder
desengordurante. Devido às suas características físico-químicas, é muito bem tolerado
pela pele. Deixa na loiça um brilho intenso. Diluição: 5 a 10 g/L água

Detergente Manual de Loiça 

Detergente Manual Concentrado

Propriedades

Propriedades

5L

20L

Detergente líquido ultra concentrado, completamente solúvel. Rico em tensioativos, praticamente neutro,
produz espuma abundante e persistente, conferindo-lhe um bom poder desengordurante. Devido às suas
características físico-químicas, é muito bem tolerado pela pele. 
Deixa na loiça um brilho intenso. Diluição: 5 a 8 g/L água

5L

Cleanteq +Concentrado Ultra
Propriedades



É rico em tensioativos, praticamente neutro, produz espuma abundante e persistente, conferindo-lhe um
bom poder desengordurante. Devido às suas características físico-químicas, é muito bem tolerado pela
pele. Deixa na loiça um brilho intenso. Diluição: 5 a 10 g/L água

5L

5L

Detergente líquido concentrado com propriedades higienizantes capaz de criar grandes quantidades de
espuma, o ideal para a remoção de gorduras. Possui na sua composição um tensioativo catiónico que lhe
confere um forte poder de limpeza.
Deixa na loiça um brilho intenso. Diluição: 5 a 10 g/L água
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Lavagem Manual

Detergente Higienizante

Detergente Sensitiv 

Propriedades

Propriedades
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Lavagem Automática

5.5Kg

Detergente liquido alcalino completamente solúvel em água. Ideal para aguas macias tem um ótimo poder
de limpeza quando usado nas concentrações indicadas. 
Diluição: 5 a 15 g/L água

Detergente líquido alcalino clorado completamente solúvel em água. Tem um ótimo poder de limpeza
quando usado nas concentrações indicadas. Faz uma boa complexação de sais minerais, contidos na água,
podendo ser usado em águas de dureza elevada. Deixa na loiça um brilho intenso. 
Diluição: 5 a 15 g/L água

Detergente Águas Macias

Detergente Clorado

Propriedades

Propriedades

5.5Kg

25Kg

Detergente líquido alcalino completamente solúvel em água. Possui um ótimo poder de limpeza quando
usado nas concentrações indicadas. Faz uma boa complexação dos sais minerais contidos na água, motivo
pelo qual é recomendado em zonas geográficas com água de elevada dureza. 
Diluição: 5 a 15 g/L água

Detergente Águas Duras
Propriedades

5.5Kg

11Kg

25Kg

Detergente foi desenvolvido especialmente para a limpeza de calcário e outras incrustações nas máquinas
de lavar loiça, provenientes de águas duras ou férricas. Colocar o dobro de detergente ácido relativamente
á quantidade de detergente que utiliza habitualmente.

Detergente Desincrustante
Propriedades

5Kg
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Lavagem Automática

5Kg

Produto para lavagem de talheres e vidros em máquinas automáticas de loiça e túneis de lavagem. Tem um
ótimo poder de limpeza quando usado nas concentrações indicadas. Faz uma boa complexação dos sais
minerais contidos na água, podendo ser utilizado em todas as zonas geográficas.
Diluição: 2 a 6 g/L água

Produto líquido de cor azul indicado para o enxaguamento e abrilhantamento da loiça, talheres e vidros em
máquinas automáticas e túneis de lavagem. Evita o depósito de resíduos calcários, tanto na loiça como na
máquina. Ideal para todo o tipo de águas. 
Diluição: 0.2 a 0.5 g/L água

Cleanteq +Detergente Alcalino
Propriedades

Propriedades

6Kg

Cleanteq +Secante & Abrilhantador

Produto ácido com um ótimo poder molhante, permitindo uma secagem rápida. Possui na sua composição
agentes tensioativos com formação de espuma controlada e agentes que evitam o depósito de resíduos
calcários. Diluição: 1 a 8 g/10L água

5L

Propriedades

Utilizar o produto a uma temperatura entre 85ºC e
90ºC

Método de utilização

10L

20L

Secante & Abrilhantador
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Limpeza & Desinfeção

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.

Desengordurante Higienizante
Propriedades

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

Método de utilização

5Kg

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

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

Clorogel
Propriedades

Método de utilização

5Kg

5L

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

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

Bioativo
Propriedades

Método de utilização
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Limpeza & Desengordurante

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.

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

Desengordurante Alcalino
Propriedades

Método de utilização

5Kg

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.

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

Cleanteq +Fogões
Propriedades

Método de utilização

5Kg



Pastilhas eficazes contra um vasto espetro de bactérias e fungos, mesmo com um tempo de contacto curto.
A substância ativa deste produto é o dicloro-isocianurato de sódio, desidratado. Podem ser usadas na
higienização de hospitais, escolas, áreas de preparação de comida, todos os espaços públicos e indústria
alimentar nomeadamente na lavagem de pratos, sanitários, chuveiros, chão, etc.
Pode ainda ser utilizado na higienização de frutas e vegetais.

5L

8

Específicos Limpeza

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 +Inox
Propriedades

Cleanteq +Cloro Pastilhas 
Propriedades

Cleanteq +Desinfeta Alimentos
Propriedades
Trata-se de um produto líquido completamente solúvel utilizado para a como auxiliar na lavagem de frutas
e legumes. Possui cerca de 3.5% de cloro ativo. Quimicamente é um produto de base de hipoclorito de
sódio.
Diluição: 40 ml por cada 5 Litros de água.

5Kg



Email:
 geral@bratunclean.pt

 
Morada:

 Rua General Humberto Batista Martins
Lt 18 - Edif.C Zona Industrial Santarém

2005-002 Santarém

Contactos 

www.bratunclean.pt
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