DESDE
2005
FORNECENDO SOLUÇÕES EM
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

A CLEANING SOLUTIONS É UMA EMPRESA
MODERNA QUE TRABALHA CONSTANTEMENTE
PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO MERCADO, DE
ACORDO COM SUAS EVOLUÇÕES.

VEJA NOSSO VÍDEO
INSTITUCIONAL

Estamos desde 2005 fornecendo
soluções em higienização profissional
com um conceito sustentável.
Temos como objetivo, indicar os melhores produtos e serviços, atendendo ao parâmetro custo/benefício, de forma personalizada.
Dentro de nosso mix de produtos, temos acessórios e equipamentos de limpeza, produtos
químicos e máquinas de limpeza profissionais,
todos eles de marcas mundiais e nacionais
tais como Rubbermaid, Nilfisk, Spartan, Becker,
Kunber, JactoClean, dentre outras.

Somos especializados na prestação de serviços de restauração e tratamento de piso, com
equipe técnica qualificada para o atendimento.
Dispomos de soluções de higienização para
diversos segmentos de mercado como, hotéis,
hospitais, clínicas, bares e restaurantes, indústrias em geral, escritórios, condomínios comerciais e residenciais, clubes, shoppings, lavanderias, e etc.
Nós fazemos a diferença porque acreditamos
em compromissos e valores, por acharmos que
nossos clientes merecem o melhor atendimento que pudermos oferecer.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Nossa missão é aplicar
talento, habilidade, ética e
espiritualidade com, competência,
comprometimento, criatividade
e inovação no atendimento aos
nossos clientes, transmitindo
confiabilidade com relação a nossos
serviços, qualidade dos produtos,
dando exemplo de profissionalismo
para trazer a completa satisfação
dos clientes e de todos os
envolvidos.

Nosso objetivo é
acompanhar o mercado
e estar em constante
evolução para apresentar
aos nossos clientes,
soluções eficazes e
assertivas para suas
necessidades de
higienização.

Trabalhar com respeito
profissional e pessoal,
criando uma relação de
harmonia e cooperação
entre o cliente interno e
externo.

AÇÃO SOCIAL
A Cleaning Solutions participa de projetos sociais através de doações de produtos de higiene e limpeza para o Núcleo O Semeador, assim
como também apoia e ajuda financeiramente o
projeto social Sementeira.
O Núcleo O Semeador é uma instituição religiosa, que tem como finalidade apoiar e estimular
o desenvolvimento humano e espiritual em seu
sentido mais amplo.
O Projeto Sementeira realiza o atendimento

gratuito de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Conta com equipe
multidisciplinar formada por profissionais especializados em atendimentos individuais ou
em grupo para orientação escolar e familiar.
Com a crença de que nossas crianças são as
sementes do mundo, o projeto objetiva cuidar
das crianças e adolescentes, fortalecendo vínculos, estimulando suas potencialidades, sempre para uma sociedade melhor.
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Somos importadores
e distribuidores da
Rubbermaid no Brasil,
empresa líder mundial em
equipamentos de limpeza

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Balde espremedor
WaveBrake 33L
Reduz derramamentos e respingos e cria um ambiente
mais seguro, pisos mais limpos e maior produtividade.

DIVERSAS CORES PARA ATENDER AOS PADRÕES
DE CRITICIDADE DE LIMPEZA

Balde Duas Águas 17L Vermelho
para Balde WaveBrake de 33L

Cabo em Alumínio Engate
Rápido 147cm Amarelo

Cabo Extensor em
Alumínio 100 cm

Suporte para Mop
Microfibra Seco e Úmido

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Mops

Mop de fibras mistas
Super Stitch®

Mop úmido microfibra
47 cm

Mop pó para suporte
flexível HYGENTM

Mop dupla face seco e
úmido de microfibra

Mop Pó Microfibra Verde
47cm - Sem Franja
Feitos com microfibra da alta qualidade oferecem limpeza
superior com retirada comprovada de mais de 95%* dos
microorganismos. Produzidos com fibras de espessura ultra
fina, esses mops removem mais poeira, sujeira e bactérias
do que os produtos de limpeza convencionais.

Mop Esfregão Microfibra
50cm - Amarelo
Feitos com microfibra da alta qualidade oferecem limpeza
superior com retirada comprovada de mais de 95%* dos
microorganismos. Produzidos com fibras de espessura ultra
fina, esses mops removem mais poeira, sujeira e bactérias
do que os produtos de limpeza convencionais.

Mop de Acabamento
Microfibra - 46cm
Feitos com microfibra da alta qualidade oferecem limpeza
superior com retirada comprovada de mais de 95%* dos
microorganismos. Produzidos com fibras de espessura ultra
fina, esses mops removem mais poeira, sujeira e bactérias
do que os produtos de limpeza convencionais.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Mop de microfibra com sistema
de limpeza Pulse® amarelo
•
•
•

Armação leve pesa somente 1,5kg quando o reservatório
está completamente carregado com solução de limpeza;
Janelas no reservatório permitem monitorar o nível de
solução de limpeza disponível;
Suporte para mop duplo (somente na versão cinza).

Botão ergonômico que aciona 3 jatos de
solução de limpeza. Possibilita controlar
a quantidade e volume de solução de
acordo com a pressão ao apertar o botão.

Estrutura de engate rápido:
maior praticidade e produtividade

Reservatório de alta capacidade (620ml
de solução de limpeza) suficiente para
limpar até 80m2 de área.

Recipiente para Sistema
Pulse 7L Branco
O recipiente de alta capacidade permite a limpeza de
até 930m², reduzindo a necessidade de viagens para
reabastecer o carro de limpeza.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Professional Spray Mop - PSM

Ideal para tarefas mais leves e esporádicas. Limpa 33% mais
rápido que os mops tradicionais. Possui botão ergonômico no
cabo ativado pelo polegar.

•
•
•
•
•

Ideal para tarefas mais leves e esporádicas.
Limpa 33% mais rápido que os mops tradicionais.
Possui botão ergonômico no cabo ativado pelo polegar.
O reservatório pode ser removido por outro contendo uma nova
opção de solução para limpeza.
Pode ser utilizado com todos os mops úmidos de microfibra da
Rubbermaid Commercial Products.

Reservatório Removível (443 ml)
O local do reservatório é removível e permite a
utilização de diferentes recipientes, contendo
cada um a sua solução específica para determinado uso (as garrafas adicionais podem ser
adquiridas como acessórios)

Botão Ergonômico
O botão localizado no cabo permite a fácil liberação da solução de limpeza sempre que necessário.

Jatos Atomizados
Possui dois jatos atomizados que direcionam a
solução de limpeza diretamente para a área localizada atrás do mop.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Pano de Microfibra HYGENTM
Com patenteada tecnologia de entrelaçamento em “zig-zag” os
panos de microfibra RUBBERMAID® COMMERCIAL, apresentam
25% mais microfibra por peça, resistem a mais de 500 lavagens
comerciais e possuem acabamento em costura dupla que aumenta
a vida útil e mantêm o formato do pano por muito mais tempo.
Cores disponíveis
Tamanho: 40 x 40 cm

Pano de Microfibra Uso Geral
Os panos HYGEN duram mais e são à prova de descoloramento,
com durabilidade e eficiência superiores. 4 vezes mais durável que
o algodão. Para uma limpeza efetiva com absorção superior aos
tecidos de algodão.
Resistente à água sanitária: Dura até 40 lavagens com clor em
lavadoras industriais.
Cores disponíveis
Tamanho: 30 x 30 cm

Garrafa Plástica 946ml
com Spray
•
•
•
•

Garrafa pulverizadora de alta capacidade.
Libera 3,3ml por acionada.
As marcas na garrafa facilitam verificar os produtos químicos.
Material especial para a referenciação de produtos através de
pincel atômico, podendo ser limpo e referenciado novamente.

Bandeja organizadora
Bandeja robusta, cabe nos carros de limpeza e de hotelaria.
Acomoda garrafas-spray de 1 litro e outros materiais de
limpeza.
Design ergonômico proporciona ajuste confortável.

Cabo Espanador Flexível 73cm
Planejados para alcance e limpeza de poeira e
sujeira em lugares altos ou de difícil acesso, as luvas
possuem pêlos longos que penetram em frestas e
removem poeira e sujeira.

CARROS FUNCIONAIS

Carro de Limpeza Alta Capacidade
Design moderno e arredondado, fácil de limpar.
Não enferrujam. Compartimentos moldados que organizam
uma variedade de ferramentas e equipamentos. Roda
giratórias de 20,3cm de diâmetro que não deixam marcas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design moderno e arredondado, fácil de limpar.
Não enferrujam.
Compartimentos moldados que organizam uma variedade de
ferramentas e equipamentos.
Roda giratórias de 20,3cm de diâmetro que não deixam marcas.
Puxador ergonômico que auxilia no manuseio do carro.
Bolsa com fecho de zíper com alta capacidade facilitando a
remoção do lixo.
Suporte para até 4 placas sinalizadoras.
Inclui 2 baldes de 9,5L cada.
Material de polietileno e barras de alumínio.

Carro de Limpeza compacto
Os carros de limpeza / funcionais evitam esforços desnecessários
e reduzem a quantidade de deslocamentos do operador,
diminuindo seu desgaste físico. Aumentam a produtividade e
melhoram tanto a apresentação quanto a organização do material
de trabalho. Superfícies lisas e fáceis de limpar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Os carros de limpeza / funcionais evitam esforços desnecessários e
reduzem a quantidade de deslocamentos do operador, diminuindo seu
desgaste físico.
Aumentam a produtividade e melhoram tanto a apresentação quanto a
organização do material de trabalho.
Superfícies lisas e fáceis de limpar.
Rodas que não marcam o piso;
Encaixe para balde espremedor, melhorando a circulação.
Bolsa com zíper para fácil remoção do lixo.
Portas opcionais: maior segurança para itens perigosos e prevenção
contra furtos.
Acompanha somente o carro funcional.
Não acompanha tampa para a bolsa.

CARROS UTILITÁRIOS

Carro de Serviço com 2 Prateleiras
Comporta até 226,8Kg (113Kg por prateleira). Porta-copos e
compartimentos de armazenamento na prateleira superior.
Prateleiras profundas suportam o conteúdo adequadamente.

Carro Gabinete TradeMaster
Transporta facilmente equipamentos e ferramentas para
onde você quiser. Inclui portas com chave, gavetas com
10 cm de profundidade e compartimentos organizadores.
Compartimentos para acomodar pequenas partes
moldados no produto.

Estação de Trabalho 113Kg
Trade Master Com 5 Gavetas
Superfície resistente, suporta até 113,4 kg. Carro de Serviço para
Trabalhos Pesados. Painel lateral para organização de ferramentas.
Barra de bloqueio proporciona maior segurança e evita que as
gavetas caiam durante o transporte.

Carro utilitário Xtra 3 prateleiras
Colunas em aço galvanizado pintado projetadas para alta
durabilidade. Prateleiras espaçosas acomodam uma variedade
de equipamentos e materiais (capacidade 136Kg, sendo 45,4Kg
por prateleira).

Cores disponíveis

Carro utilitário Xtra 3 prateleiras
com fechamento lateral e porta
Carros de Serviço para Trabalhos Pesados. Superfície plana
pode ser utilizada como área de trabalho. 4 divisórias para
armazenamento de peças e ferramentas com fechamento
lateral e porta articulada com chave frontal.

CARROS UTILITÁRIOS

Carro Dobrável XCART
Compacto, design leve e fácil de usar. Bolsa
removível para fácil limpeza. Cor discreta que
disfarça manchas e sujeira. Bolsa durável de
vinil com retardador de chamas.

Carro de transporte de materiais
Quick Cart é a mais durável solução de carrinho móvel
da indústria para ambientes de limpeza , zeladoria e
manutenção.

Plataforma Triple de Transporte
Para manuseio de materiais, nada como a linha de
plataformas da Rubbermaid. Com nossa tecnologia
exclusiva Rubbermaid, eles são submetidos a testes
realistas para superar os exigentes padrões do setor.

CARRO CAMAREIRA

Carro Camareiro Compacto
Preto com Bolsa
Os modelos de carros camareiros da Rubbermaid®
Commercial trazem a qualidade e um alto nível
de desenvolvimento tecnológico, características
tradicionais da multinacional americana. Os produtos
possuem ampla variedade de opções de montagem,
com possibilidade de uso de acessórios como
prateleira ajustável, bolsas de tecido de alta capacidade
de armazenamento, compartimento inferior para copos
e estrutura plástica de grande durabilidade.

Carro Camareiro Alta
Capacidade com Bolsa
Os modelos de carros camareiros da Rubbermaid®
Commercial trazem a qualidade e um alto nível
de desenvolvimento tecnológico, características
tradicionais da multinacional americana. Os produtos
possuem ampla variedade de opções de montagem,
com possibilidade de uso de acessórios como
prateleira ajustável, bolsas de tecido de alta capacidade
de armazenamento, compartimento inferior para copos
e estrutura plástica de grande durabilidade.

Carro Camareiro 9T
Alta Segurança
Os modelos de carros camareiros da Rubbermaid®
Commercial trazem a qualidade e um alto nível
de desenvolvimento tecnológico, características
tradicionais da multinacional americana. Os produtos
possuem ampla variedade de opções de montagem,
com possibilidade de uso de acessórios como
prateleira ajustável, bolsas de tecido de alta capacidade
de armazenamento, compartimento inferior para copos
e estrutura plástica de grande durabilidade.

COLETORES DE RESÍDUOS E MATERIAIS

Carro Cuba
Construção robusta em plástico de alta resistência.
Não enferruja, não amassa, não lasca nem descasca.
Rodas dispostas em formato diamante facilitam o
manuseio. A tampa alta com dobradiças (adquirida
separadamente) oculta o conteúdo sem reduzir a
capacidade.
Capacidade: 400 e 600 litros

Carro Basculante
Esse carro para uso pesado combinam a durabilidade
da tecnologia de Resina Estrutural com nosso design
ergonômico e superior. Ele permite que operadores
individuais manobrem grandes cargas de forma segura
e eficiente. Carro moldado em resina estrutural e
projetado para alta durabilidade.
Capacidade: 400, 600 e 800 litros

Coletor Móvel Mega Brute
Feito para facilitar os trabalhos. Este recipiente
combina alta capacidade com facilidade de realizar
manobras, em um projeto inovador para tornar mais
eficiente a coleta e a separação de resíduos e roupas
para lavar.

Recipiente BRUTE
Estrutura 100% de polietileno de qualidade
profissional. Não enferruja, lasca ou descasca e é
resistente a marcas. Tampas robustas de engate
rápido proporcionam um armazenamento seguro
e empilhamento estável de até 2 unidades. Bordas
reforçadas para maior resistência e durabilidade.
Capacidade: 38, 75, 121 e 166 litros
cores disponíveis

LIXEIRAS E CINZEIROS

Lixeiras de pedal Step One
Construção robusta com materiais de alta
resistência. Não enferruja, não lasca nem
descasca.
Capacidade: 15, 30, 50 e 90 Litros

Recipiente BRUTE com Rodas

Feito para enfrentar muito trabalho. Estes são os recipientes
que fazem o trabalho pesado. Com o design inovador da
Rubbermaid, você pode contar com a eficiência deles para coletar
e movimentar grandes quantidades de resíduos sem esforço em
áreas internas ou externas.
Capacidade: 190, 246 e 360 litros
cores disponíveis

Versões com pedal e com rodízio (verificar cores disponíveis)

Lixeira de Pedal
Versáteis e fáceis de limpar, têm mil e uma utilidades nas
instalações ao redor do mundo. Disponíveis em grande
variedade de tamanhos e cores, ajustam-se a qualquer lugar.
A lendária durabilidade Rubbermaid significa que terão anos
de operação silenciosa, sem necessidades de manutenção.
cores disponíveis

Capacidade: 30, 45, 68 e 87 Litros

Cinzeiros/Bituqueiras
Bituqueiras de alta qualidade de fácil abertura para limpeza e
manutenção. Mais higiênico e reduz odores pois as cinzas e
pontas de cigarro não ficam expostas.

PRODUTOS INFANTIS

Mesa Troca Fraldas Horizontal
O trocador de Fraldas Rubbermaid é ideal para
fraldários e berçários, tem superfície ultra lisa com
cantos arredondados, tratamento antimicrobiano que
previne odores e manchas, a escolha perfeita para a
segurança e saúde do seu bebê.

Assento Infantil Sturdy Chair
(Cadeira de Alimentação Infantil)
Torne a segurança das crianças prioridade com a
cadeira de alimentação Rubbermaid. Com proteção
antimicrobiana Microban incorporada na cadeira
infantil durante o processo de fabricação, que
previne o mofo e odores desagradáveis.
cores disponíveis

Cinto de segurança com cinco
pontos, conforme normas
regulamentadoras vigentes.

Medidas:
Altura: 75,6cm
Largura: 59,7cm
Profundidade: 59,7cm

• Proteção antimicrobiana Microban que previne o crescimento
de bactérias que causam odores e manchas.
• Estilo atraente e moderno, durável e fácil de limpar; ajuda a
manter as áreas de refeições limpas e atraentes.
• Alça moldada para o fácil manejo.
• Bandeja fácil de usar, pode ser removida com uma mão só.
• Os assentos infantis Sturdy Chair® se encaixam e se empilham
para minimizar o espaço de armazenagem.
• Rodas e bandeja são vendidas separadamente.
* Indicado para crianças de até 3 anos e/ou 18 Kg.

FOOD SERVICE

Recipiente para Alimentos
para Prateleiras
A janela transparente permite a rápida identificação
dos ingredientes e gerenciamento dos inventários.
Concha medidora dedicada e guardada internamente
sem contato com os ingredientes, reduzindo o risco de
contaminação cruzada.

Recipiente para Alimentos
comTampa Deslizante
Tampa deslizante integrada para acesso com uma só
mão. Janela transparente para fácil identificação dos
ingredientes e gerenciamento dos inventários.

Concha utilitária Bouncer
Policarbonato durável e transparente, podem ser
utilizadas para várias aplicações. Podem ser colocadas
em lavadoras de louça comerciais. Superfície lisa para
fácil limpeza.

Caixa para Alimentos
Material transparente resistente à criação de manchas
e à absorção de odores. Tampas com fechamento
justo, para ajudar a manter os alimentos mais frescos.
Podem ser utilizadas no freezer e em máquinas de
lavar louças.
Disponível de: 7,6 litros a 81,4 litros

FOOD SERVICE

Espátula para Altas Temperaturas
São feitas em silicone e nylon resistente a temperaturas de até 260°C
e ajudam a prevenir queimaduras. Possuem o apoio Clean-RestTM,
um pequeno anteparo na base da espátula que reduz riscos de
contaminação cruzada, além de um desenho que facilita a limpeza
das bordas da panela. Por questões estéticas e de higiene, são feitas
em material resistente a manchas.
Disponíveis em dois modelos, lisas e côncavas, possuem a exigente
certificação NSF.

Container BRUTE 75L para
Manutenção de Alimentos
Recipiente para armazenagem e manutenção mais
fresca de frutas, verduras e legumes. Reservatório
permite a drenagem constante de água.
• Recipiente para armazenagem e manutenção mais
fresca de frutas, verduras e legumes.
• Reservatório permite a drenagem constante de água.
• Base com rodas permite a fácil movimentação.
• Tampa com fechamento justo ajuda a manter o
conteúdo mais fresco e limpo.
• Interior liso e sem ranhuras para fácil limpeza.

Equipamentos de alta
performance e as
melhores marcas você
encontra aqui!

EQUIPAMENTOS

Aspirador de pó com filtro HEPA
O aspirador de pó Nilfisk VP300, possui um design excelente, com
especial atenção na ergonomia e ao impacto ambiental.
Seu depósito de recolhimento, tem a maior capacidade da categoria,
o que significa menos tempo perdido nas trocas dos sacos.
Baixo nível de ruído: 69 (d(BA))

Aspirador de pó Vertical
O aspirador de pó Nilfisk VU500, é um aspirador de pó vertical
com excelente desempenho de limpeza. Ele é fácil de usar e foi
desenhado para suportar as rigorosas exigências de proteção
ambiental.
Além disso, o aspirador para carpete de pó vertical Nilfisk VU500,
possui ajuste automático da altura de sua escova, assegurando um
desempenho de limpeza adequado e a máxima produtividade na
limpeza de diferentes superfícies.

Lavadora de Pisos Compacta
A Lavadora de pisos compacta Nilfisk permite lavar e secar para trás
e para a frente com uma impressionante pressão de escova de 27
Kg associado a maior área de contato com o piso devido ao disco de
380 mm. Características impressionantes que permite limpar com
qualidade entre mesas, móveis e outras áreas de difícil acesso.

Extratora de carpetes e tapetes
Com a introdução da Extratora de carpetes ES300-E, em uma nova
era de limpeza de carpetes, com base na plataforma AquaClean®,
líder da indústria, essa extratora Nilfisk multifuncional é a ideia
certa para a limpeza de áreas com carpetes e de alto tráfego.
A máquina de limpar carpete Nilfisk ES 300, permite efetuar
limpezas profundas ou limpezas provisórias com tempos de
secagem super rápidos.

EQUIPAMENTOS

Lavadora de Pisos
É a opção ideal para a limpeza de escritórios, supermercados,
centros desportivos, lojas, restaurantes, hotéis e instituições
como hospitais e escolas.

Varredeira de pisos manual
Silenciosa e fácil de utilizar para uma máxima produtividade
A Nilfisk SW750, é uma varredeira de pisos manual com um
conceito inovador, que a torna superior às restantes varredeiras
da sua gama. Totalmente versátil e com uma excelente
manobrabilidade que a permite chegar a todo o tipo de lugares.
Ela é ideal para limpeza de pavimentos muito diversificados,
como em áreas de venda ao público e postos de combustível.

Varredeira de pisos tripulada
Esta varredeira Nilfisk tem a capacidade de limpeza de até
81.350 m²/h, o que faz dela a mais eficiente em relação às
outras varredeiras de seu segmento.A varredeira de pisos
Nilfisk Terra 4300, varre habilmente os dois lados de um
corredor de 48cm.
Ela foi projetada para uso em locais internos e externos e para
os vários tipos de superfícies, incluindo pisos duros, carpetes e
ou calçadas.

EQUIPAMENTOS

Aspirador de pó com filtro HEPA - V3e
O aspirador de pó V3e da Tennant pode ser usado em
qualquer altura e em qualquer lugar, tem um baixo nível de
dBA, uma variedade de acessórios de aspiração e permite um
transporte e uma arrumação compactos.
Priorize a experiência do operador com o tubo extensor
telescópico fácil de usar do aspirador, para a limpeza de áreas
difíceis de alcançar.
Fácil de usar com controle aprimorado dos cabos, liberação
da tensão e filtragem HEPA padrão.

Enceradeiras
As enceradeiras Alfa são ideais para lavagem de pisos
em locais pequenos e de difícil acesso e também pode
ser utilizada na remoção de ceras e para lustrar pisos
frios e de madeira.
Disponível nas versões 350, 400 e 500

Alfa Ext 52 Extratora
Lavadora extratora para sólidos e líquidos ideal para
hotéis, hospitais, escritórios, empresas de limpeza.
Baixo nível de ruído.

Alfa Mini Micro Lavadora de
Operação a Pé
Obtenha um melhor nível de limpeza com a Micro Lavadora de
Operação a Pé Alfa Mini. Esta lavadora inovadora elimina muitos
dos desafios da limpeza tradicional com mop e balde. Em vez de
espalhar água suja por todo o lado, a Alfa Mini sempre fornece
água limpa para lavagem. A limpeza tradicional do mop e balde
deixa geralmente para trás um piso escorregadio e perigoso, a
Alfa Mini deixa um piso mais seguro e seco, recuperando a água
usada de maneira silenciosa e eficaz.

Somos distribuidores
da Spartan, fabricante
Multinacional de químicos e
saneantes com ampla linha de
produtos ecológicos,
reduzindo enxágues e tempo
de mão de obra
de aplicação.

PRODUTOS COM EFICIÊNCIA
COMPROVADA CONTRA O COVID-19

PEROXY 4D
O poderoso Blend de Peróxido de Hidrogênio
e Quaternário de Amônia de 5º geração

Concentrado Wipes Pronto Uso

CLEAN BY PEROXY
Desinfetante e limpador de uso geral, à base
de Peróxido de Hidrogênio. Garante excelente
performance de limpeza e desinfecção.
Clean by Peroxy recebeu certificação de rótulo
ecológico ABNT
Wipes - Panos umedecidos com limpador de uso geral

LITE´N FOAMY ANTIBAC
Espuma higienizadora desenvolvida para antissepsia
instantânea das mãos, sem o uso de água. Sua
fórmula, que combina álcool, Biguanida Polimérica e
agente emoliente, garante a proteção e o cuidado das
mãos. Seu poder antisséptico elimina 99,999% das
bactérias.

PRODUTOS ECOLÓGICOS

CLEAN BY PEROXY
Desinfetante e limpador de uso geral, à base
de Peróxido de Hidrogênio. Garante excelente
performance de limpeza e desinfecção.

PEROXY PROTEIN REMOVER
Limpador multiuso à base de Peróxido de
Hidrogênio, indicado para remover óleo, sangue,
gordura, açúcar, etc.

GOLDEN GLO
Detergente neutro concentrado, para lavagem
manual de louças e utensílios de cozinha, tais
como, bandejas de inox, cristais, travessas, etc.

SURE STEP
Detergente enzimático sem enxágue, desenvolvido
para a limpeza de pisos com grande acúmulo de
gordura e oleosidade. Principalmente indicado
para cozinhas industriais, áreas de manipulação de
alimentos, praças de alimentação, etc.

NF CLEANER
Detergente desengraxante neutro, com baixa
espumação, ideal para limpeza de pisos porcelanato,
vinílico, cerâmica, granilite, epóxi, pedras em geral, etc.

PRODUTOS QUÍMICOS

Cozinhas Industriais
Em áreas de manipulação de alimentos é fundamental estabelecer rotinas padronizadas de
limpeza e higienização, seguindo criteriosamente as legislações vigentes, garantindo a segurança
e qualidade dos alimentos, minimizando riscos de DTA’s (Doenças Transmitidas por Alimentos).
Oferecemos um sistema completo de limpeza e higienização para áreas de manipulação de
alimentos, como cozinhas industriais, restaurantes, bares, padarias, açougues, etc., com produtos
de máxima eficiência.

WAREWASHER
Detergente alcalino para máquinas de lavar louças.
Remove com rapidez e eficiência gordura animal, vegetal
e resíduos de natureza proteica. Evita incrustações
causadas pela dureza da água.

SHINE & DRY

Secante para máquinas de lavar louças, indicado para
melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres,
copos, xícaras e bandejas. Seca totalmente as louças,
evitando a formação de manchas d’água.

GOLDEN GLO
Detergente neutro concentrado, para lavagem manual
de louças e utensílios de cozinha, tais como, bandejas
de inox, cristais, travessas, etc.

CLOROSPAR

Sanitizante em pó à base de Dicloroisocianureto de Sódio,
com aproximadamente 15% de cloro ativo, desenvolvido
especialmente para o trabalho de desinfecção de frutas,
legumes, verduras, utensílios, etc.

PRODUTOS QUÍMICOS

Higiene Têxtil
Produtos químicos adequados para higiene têxtil

OXYLAVFRESH

Detergente alvejante, indicado na lavagem e alvejamento de
roupas brancas e coloridas, em uma única operação.

SOLVFRESH

Detergente desengordurante e desengraxante concentrado,
indicado na pré-lavagem e lavagem de roupas profissionais, tais
como, uniformes, roupas de mesa de restaurantes, etc.

ALVFRESH

Alvejante para roupas brancas e coloridas, à base de Peróxido de
Hidrogênio, indicado no processo de alvejamento e remoção de
manchas, tais como, sangue, suco, medicamento, café, vinho, etc,
garantindo menor desgaste do tecido.

SOFTFRESH AR

Amaciante antirrugas de tecidos. É um verdadeiro
aliado das lavanderias, garantindo que as roupas não
enruguem, facilitando a passadoria e evitando que a
roupa amasse logo após ser vestida.

PRODUTOS QUÍMICOS

Indústrias alimentícias
Em indústrias alimentícias e áreas de manipulação de alimentos, como como laticínios,
frigoríficos, indústria de bebidas, indústria de pescados, cozinhas industriais, supermercados,
empresas de beneficiamento de frutas, legumes e verduras, etc., é fundamental estabelecer
rotinas padronizadas de limpeza e higienização.

SANIT-CHLOR

Desinfetante à base de Hipoclorito de Sódio, indicado
para desinfecção de pisos, paredes, bancadas de trabalho,
utensílios, equipamentos, etc.

FOAMING CAUSTIC CLEANER

Detergente desengordurante alcalino, ideal para limpeza pesada,
no processo manual com ou sem geradores de espuma, em
estufas, defumadores, tanques, áreas externas de tubulações,
caixas, paredes, pisos, fritadeiras, fornos, chapas, etc.

PERACETICFOOD

Desinfetante à base de Ácido Peracético, indicado para
desinfecção de tanques, tubulações, carbonatadores,
trocadores de calor, enchedoras, processadores de
carne, câmaras frias, etc.

SPARFRESH ECO

Neutralizador e controlador de maus odores e
limpador e removedor de materiais graxos, ideal para
limpeza de ralos, caixas de gordura, lixeiras, fossas
sépticas, compactadores de lixo orgânico, canis, etc.

PRODUTOS QUÍMICOS

Cuidado com as mãos
Cuidar da higiêne das mãos é um dos princípais pontos a serem cuidados no diaa-dia, quer sejam com manipulação de alimentos, na área médica, na indústria ou
em qualquer outro segmento de mercado. Mantenha as mãos limpas e seguras.
A higienização das mãos é a primeira etapa para o combate a contaminação e
disseminação do Coronavírus (COVID-19).

ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70º

Desenvolvido para a antissepsia imediata das mãos e para ser utilizado
entre os procedimentos nas áreas de saúde e alimentação. Contém
emoliente que evita o ressecamento da pele, mesmo com o uso frequente.
Produto dermatologicamente testado, com ação comprovada contra
os microrganismos: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis,
Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.

XPRESS ANTISSEPTICAL T-4

Sabonete líquido com ação bactericida à base de Triclosan. É ideal para
hospitais, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, bem como áreas
de manipulação de alimentos, como cozinhas industriais e indústrias
alimentícias.

Dispenser de papel

Saboneteira de parede

Dispenser de papel e papéis de
reposição para as mais variadas
aplicações e segmentos de mercado

Saboneteira de alta qualidade,
desenvolvido com plástico de alta
durabilidade e com manuseio prático
e facilidade em sua instalação. Possui
acionamento manual através de tecla
aperte com limite cursor.

Equipamentos e
acessórios de de alta
qualidade e resistência

Balde espremedor manual
profissional 10L
ACESSÓRIOS

•
•

•

Balde profissional com sinalização piso molhado
compatível com mop 180g que proporciona maior
rendimento no trabalho diário
Ergonômico e com capacidade de 10L é indicado
nas atividades que exigem deslocamento sem uso
de carrinhos, evitando risco, perdas e indenizações
associados ao trabalho
Design moderno, construção durável e funcional.

Balde para mops microfibra
com tampa
•
•
•
•

Balde em polietileno para armazenagem e disposição
de microfibras
Possuem tampa e alça ergonômica
Capacidade para 25 microfibras – dimensões internas
50x20cm
Possibilita trabalho com microfibra umidificadas e
transporte no carro funcional

Panos de microfibra
•
•
•
•

Maior efetividade na remoção de sujidades e bactérias
Panos microfibra com 30 x 30cm ou 40x40cm
permitem um sistema de dobra mais eficiente
Panos com maior absorção e durabilidade, resistem até 80
lavagens
As Cores permitem diferenciação de áreas e aplicações

Sacos para lavagem
Sacos de lavagem específicos para cada grupo de cores de
panos microfibras, evitando a contaminação cruzada

ACESSÓRIOS

Mops

Linha DESSEC (descartáveis)
Inovação no uso sem toque de MOPS descartáveis
para limpeza seca e limpeza úmida

Placas de sinalização
Utilizado na sinalização de risco e prevenção de acidentes,
e bloqueio de acesso a áreas com atividades de limpeza
em andamento
Placas de sinalização identificam as áreas de risco e
auxiliam seu isolamento

Suportes

Pá coletora com tampa
ACESSÓRIOS

•
•
•
•

Tampa retém odores e previne que as partículas de poeira coletadas
retornem ao ambiente
Pás coletoras geram produtividade na coleta e transporte de resíduos,
aliada a correta ergonomia da operação de limpeza
Alta capacidade e design moderno ideal para utilização em ambientes
com alta circulação
Cabo em alumínio deixa o conjunto mais leve, rodinhas auxiliam no
manuseio e construção reforçada promove produtividade e ergonomia

Lixeiras de pedal
Indicadas para manuseio de resíduos que
evitam o contato com as mãos,
impedindo contaminações e
proporcionando maior higiene e
segurança aos usuários.

Vassoura reforçada para uso geral
•
•
•
•

Construção resistente e maior quantidade de material/
cerdas em relação a similares no mercado
Recomenda-se uso com cabo de alumínio que é mais leve
e apresenta maior resistência para o uso profissional
Comprimento 150cm atende as recomendações quanto a
ergonomia no trabalho
Vassoura para uso geral 26cmx10,5cm com cerdas em PET
diam. 0,70mm

Cabos de alumínio
Cabo alumínio 150cmX22mm anodizado
fosco com e sem rosca em CORES

ACESSÓRIOS

Lite Spray MOP
•
•
•
•

Permite ciclos de limpeza mais eficientes e
melhores resultados na qualidade e boas práticas
de limpeza profissional
Permite economia e redução no consumo de
químicos e água em 70%
Reservatório integrado de 600ml (interior do cabo)
e nível de controle para abastecimento (realizado
pela topo)
Ergonômico – todo em alumínio é robusto e leve –
pesa menos de 1Kg e punho em forma de globo é
mais ergonômico

•
•

•
•

Spray com jato triplo para melhor dispersão
da solução no piso
Possui 4 opções de cores no globo e
uso com mop 17101 velcro permite o
controle de áreas e atividades prevenindo a
contaminação cruzada
Produto patenteado no Brasil
Opções em cores no globo e com mop
microfibra incluído

Botão acionador que
permite operação
mais rápida.

Abastecimento
pela parte superior.
Globo com opções
de cores.

Punho e topo em forma
de globo são mais
ergonômicos na operação

Revestimento
garante posição e
toque confortável.

Display do reservatório
indica nível para
reabastecimento

suporte e cabo de alumínio
deixa o equipamento mais
durável, leve e fácil
de limpar.

Reservatório
integrado deixa o
equipamento mais
seguro e fácil de usar

Spray com jato triplo
permite melhor dispersão
do líquido e torna o
trabalho mais ágil

ACESSÓRIOS

Suporte Manual
Suporte manual para fibras 1x10, ideal para limpeza
de grandes áreas juntamente com a fibra ideal para
cada superfície

Conjunto de Rôdo limpa vidros
Rôdo combinado para vidro com microfibra e cabo extensor
de até 1,20m e refil de microfibra

Mop Sekito PVC Troca Rápida
Lava e seca sem arranhar as superfícies, além de ser
higiênico, pois evita o contato com as mãos com produtos
de limpeza. Refil é trocado com facilidade, sendo durável e
econômico. Cabo extensor de 1,5m.

Serviços de limpeza e
restauração de pisos, com a
qualidade Cleaning Solutions

TRATAMENTO DE PISOS

RESTAURAÇÃO E TRATAMENTO DE PISOS

Lavagem, polimento, hidrofugação e impermeabilização de áreas internas e externas
Pisos em mármore, granito, granilite,
porcelanato, cimento queimado e outros
Nós da Cleaning Solutions somos especializados
em restauração, revitalização e tratamento em
diversos tipos de pisos como mármore, granito,
granilite, pisos vinílicos, porcelanato, cimento
queimado, entre outros.
Pisos bem tratados tornam o ambiente mais
saudável e agradável, melhorando a visibilidade
do seu negócio perante os clientes, sendo muitas
vezes seu “cartão de visita”.

Dispomos de mais de 15 anos de experiencia
nos serviços de tratamento de pisos e, ao
longo dos anos, fomos desenvolvendo nossa
expertise na área, fornecendo aos nossos
clientes parceria, credibilidade e excelente
resultado final.
A vantagem deste serviço é que você prolonga
a vida do piso, protegendo o mesmo de
sujidades, desgaste do tempo, água e atritos
causados pelo tráfego das pessoas e objetos.
Além da redução de tempo na manutenção
diária e na redução de custos operacionais.

Para todos os tipos de piso, a Cleaning
Solutions tem uma solução de
tratamento. Equipe técnica qualificada
para a execução do serviço; máquinas
e produtos químicos de alto nível,
renomados no mercado internacional.

Durante o processo de implantação
analisamos o tipo de piso, tamanho da
área, grau de sujidade, o tipo de tráfego e
outras informações pertinentes ao local, que
possam impactar na execução do serviço.
VEJA OUTRAS IMAGENS
EM NOSSO SITE

HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL

ATENDIMENTO AO CLIENTE

+55 11 4437-1414
+55 11 97203-8379
vendas@cleaningsolutions.com.br
Av. Dr. Cesário Bastos, 390 – Vila Bastos
Santo André – SP - Brasil

www.cleansol.com.br
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