Indústria Quimilab - Empresa de higiene e limpeza referência no mercado nacional desde
1994, tem como foco excelência no atendimento oferecendo soluções eciente com baixo
impacto ambiental e melhor custo benefício. Nosso portfólio conta com mais de 50
marcas e 300 itens divididos nas categorias: Limpeza Geral; Automotiva, Food
Service, Hospitalar, Alimentícia, Lavanderia e Tratamento de Piso.
Qualidade, ética e bom relacionamento compõe o tripé que norteia toda a nossa
ação e vem nos colocando em posição diferenciada dentro do exigente mercado
de limpeza, sanitização e higiene pessoal.
“A empresa olha seu passado e se orgulha de ter construído uma marca
que expressa evolução e credibilidade.

ANOS
Produzindo Qualidade

“

Catálogo de Produtos

Tratamento de Piso

BRIOCLEANE
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Restaurador de Brilho
RESTAURY ACRYL

´

´

VEZON MAX

VEZON MAX SUPER

Detergente Neutro para Piso

Limpador Super Perfumado

VEZ ON MAX

VEZON MAX SUP

SUP
MAX
SUPER
MAX
VEZON
VEGA

VEZON MAX

1L

SELADORES ACRÍLICOS

LIMPADORES DE PISO

Abrilhantador para Porcelanato
Indicado para limpeza diária de
pisos não tratados, tais como: Porcelanato, cerâmica... melhorando o brilho
e deixando um agradável perfume no
ambiente.

´

Selador Área Interna

Selador acrílico, com ótima performance
em pisos externos úmidos, onde não é
aconselhado a impermeabilização.
COBERTTON

COBERTTON EXT

1L

1L

Baixíssimo odor

Super concentrado, indicado para lavagem, higienização e manutençãodiária em
ambientes diversos, deixando um aroma
agradável e duradouro.

Cera Acrílica Grande Resistência

Cera Acrílica Boa Resistência

´

1L

Selador Área Externa & Interna

o
IMPACTO

IMPACTO TRAFIC

^

^

Cera Líquida Pigmentada
Cera polimentável, lustrável, nas cores
preta, verde e vermelha. Iguala a tonalidade e realça o brilho.

^

^

´

´

Cera Líquida Concentrada
REFLEXO PLUS

Cera Líquida Mista
Cera semipolimentável e perfumada.
Por ser metalizada, em algumas
ocasiões, não necessita lustrar. Apresenta boa resistência à marca e riscos e
promove um brilho acentuado.

REFLEXO POLISH

REFLEXO PLUS

^

LIMPADORES
ESPECIAIS
CERAS
ACRÍLICAS

CERAS POLIMENTÁVEIS

Cera Líquida Incolor

LIMPADORES ESPECIAIS

1L

1L

Cera Acrílica 2 em 1

o

o
IMPACTO UHS

IMPACTO EVOLUTION

Alto tráfego
HS / UHS
80 a 100m²

^
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Cera Acrílica Altíssima Resistência
o

^
IMPACTO UHS MAX
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^

´

Cera Acrílica Alta Resistência

´
1L

MODO DE USAR PARA AS CERAS POLIMENTÁVEIS com o piso totalmente limpo, aplicar 2 a 3 camadas de cera em
intervalos de 20 a 40 minutos e, se necessário, lustrar com enceradeira e disco apropriado.

Alto tráfego
HS / UHS
80 a 100m²

^

1L

Modo de usar para ceras Acrílicas
Aplicar no piso, já selado, 2 a 3 camadas
com intervalo de 20 a 30 minutos, Após uma
hora da ultima aplicação, dependendo da
cera, pode ser liberado o trafego ou polido
com máquina HS/UHS em pisos frios, vinilos,
emborrachados, ardósio, lajotas, madeiras...

REMOVEDORES DE CERAS

Tratamento de piso
Removedor Concentrado
REMOCRYL 100

Removedor Super Concentrado
REMOCRYL 200

REMOCRYL 100

1L

REMOCRYL 200

´

1L

´

Antes
Removedor Hiper Concentrado
REMOCRYL 500

Removedor Hospitalar
LINHA HOSPITALAR

Antes de usar leia as instruções

Escala de pH Orientativa

do rótulo

Remocryl MED

Desinfetante hospitalar para
superfícies fixas e artigos
não críticos. Hipoclorito de
Sódio à 1%
CUIDADO! IRRITANTE PARA

OLHOS, PELE E

MUCOSAS.
CLOROQUIM MED é
um poderoso desinfetante
ativo estabilizado (10.000
à base de Hipoclorito
de Sódio contendo 1%
de cloro
o atendimento à saúde ppm) indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos
em geral.
relacionados com
Possui eficaz ação Bactericida
frente aos microorganismos
Salmonella Choleraesuis.
Staphylococcus Aureus,
Fabricado com matérias
Escherichia Coli
mais rigorosos critérios
primas selecionadas e
de fabricação para um
produto hospitalar. Ideal um processo específico com
pisos, banheiros, vestuários,
para desinfecção de paredes,
portas, vidros, artigos
ao cloro. Pode ser
não críticos e superfícies
utilizado em hospitais,
em geral não sensíveis
clínicas, consultórios
MODO DE USAR: O
médicos e odontológicos.
CLOROQUIM MED deverá
ser utilizado puro, sem
- PARA DESINFECÇÃO
diluição.
DE SUPERFÍCIES FIXAS:
aplicar o produto puro
após a limpeza da
deixando em contato
é necessário enxaguar.
por 10 minutos. Remova superfície a ser desinfetada,
o excesso e deixe secar.
- PARA DESINFECÇÃO
Não é
DE ARTIGOS NÃO
desinfetados, imergir
CRÍTICOS: após a
limpeza dos artigos
os artigos no produto
secar os artigos. Utilizá-los
a serem
puro
o mais breve possível.deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar
e
ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
FORA DO ALCANCE
DOMÉSTICOS. Não utilizar
DAS CRIANÇAS E
em recipientes e objetos
DOS
Não deve ser utilizado
metálicos
devido à oxidação causada ANIMAIS
em tecidos coloridos.
pelo
Não
ou produtos à base
de amônia produz gases misturar com outros produtos. A mistura com cloro.
ácidos
Não ingerir. Evite inalação
tóxicos. Não utilizar para
sua aplicação. Não comer, ou aspiração, contato com os olhos e contato desinfecção de alimentos.
com a pele. Usar luvas
beber ou fumar durante
seque as mãos. RECOMENDAÇÕES
para
a aplicação. Depois de
utilizar este produto lave
DE ABERTURA DE
tampa no sentido anti-horário
e
EMBALAGEM:
Retire o lacre e gire
até a abertura da embalagem.
prevenindo os respingos
a
Abra a embalagem cuidadosamente,
do produto. CUIDADOS
embalagem original e
DE CONSERVAÇÃO:
bem fechada após o
uso. Conserve em ambientesMantenha o produto na sua
solar direta e do
calor excessivo. Não
reutilizar a embalagem arejados ao abrigo da luz
COMPOSIÇÃO: Hipoclorito
vazia para outros
de sódio, estabilizante
fins.
PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito
e veículo.
de
sódio
1,00% p/p.
VALIDADE: 06 meses
após a data de fabricação.

REMOCRYL 500

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE

´

USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A

VEGA MAX

5

ÁGUA PODE FALTAR.
NÃO
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3 DESPERDICE.
/ Reg. MS nº X.XXXX.XXXX.XXX-X
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Depois

LITROS

VENDA DIRETA AO PÚBLICO
DATA:
LOTE:

7 898550 863144
INDÚSTRIA QUIMILAB DE PRODUTOS
DE LIMPEZA
LIMPEZA LTDA
LTDA -- ME
ME -- CNPJ:
Insc. Est : 0423491-09 - Aut.
CNPJ: 12.919.018/0001-70
12.919.018/0001-70--Rua
Func. M.S n° 3.06.631-3
RuaRio
RioUna,
Una,225,
3.06.631-3 -- SAC:
225,Ibura
Ibura- -Recife/PE
SAC: (81)3339.1799
Recife/PE- -CEP:
(81)3339.1799 --Responsável
CEP:51220-010
51220-010
ResponsávelTécnico:
Técnico:Ana
Site: www.quimilab.com.br
www.quimilab.com.br -- E-mail:
AnaPatrícia
PatríciaGomes
GomesBelo
Belo- -CRQ/PE
E-mail: quimilab@quimilab.com.br
CRQ/PE01.2.00225
quimilab@quimilab.com.br 01.2.00225
- INDÚSTRIA
INDÚSTRIABRASILEIRA
BRASILEIRA
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