Garanta a Segurança
dos seus Colaboradores

MÁSCARA TIPO CIRURGICA (CX 50 UN)
Ref: 562440

MÁSCARA FFP2 (SEM VÁLVULA)

MÁSCARA REUTILIZÁVEL TECIDO (LAVÁVEL)

LUVAS DE NITRILO AZUL S/PÓ
Ref: 575119

TAMANHO L

Ref: 570152

TAMANHL M

Ref: 607979

TAMANHO S
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VISEIRA PROTECAO FACIAL 24 CM
C/ELÁSTICO EM POLICARBONATO
Ref: 628047

|

ABRIL 2020

ÓCULOS PROTECÇÃO PANORÂMICOS
Ref:123264

ÁLCOOL ETÍLICO 96º E 70º 250 ML
Ref: 562800 - 96º

Ref: 562789 - 70º

TERMÓMETROS INFRA-VERMELHOS

BARREIRA PROTECÇÃO ACRÍLICO P/BALCÃO
DIMENSÕES 60X75CM C/RASGO INFERIOR DE 30X11CM, ESPESSURA 5MM

BATA
CIRÚRGICA

PROTECTORES PARA CALÇADO (EMB.100)
Ref: 568103

ÇADO
REFOR

FATO MACACO PROTETOR COM CAPUZ

PROTECÇÃO 5-6
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TÚNICAS
E CALÇAS

AVENTAIS
DESCARTÁVEIS
Ref: 558878

|
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HIGIENE DAS MÃOS
SONARIL HC

SONARIL HB

SONARIL HC é um sabonete líquido perfumado, opaco, com
tonalidade rosa pérola, neutro e elevada viscosidade. Trata-se de
um sabonete líquido concentrado, formulado à base de
tensioativos aniónicos, amaciadores da pele e essências
especiais. Não contém componentes agressivos e deixa a pele
macia, hidratada e perfumada.

SONARIL HB é um sabonete creme para a lavagem de mãos com
dermoprotetor e efeito bactericida, sem qualquer tipo de fragrância,
recomendado para a lavagem de mãos em hospitais, clínicas,
indústria alimentar e cozinhas industriais.

Embalagem: 5L Ref: 571405

Embalagem: 1L / 6x1L Ref: 566102 / 125257
Embalagem: 5L Ref: 567197

SONARIL HC LAVANDA

SONARIL HD

SONARIL HC L AVANDA é um sabonete líquido com perfume
lavanda, perlado de cor azul. Trata-se de um produto neutro de
elevada viscosidade.

SONARIL HD é um líquido desinfetante de base alcoólica, com
ação virucida, bactericida e fungicida constituído por uma
mistura de agentes bactericidas de base catiónica. É um
produto especiﬁcamente formulado para a limpeza e desinfeção
das mãos sem a utilização de água para utilização comercial e
institucional, nomeadamente, indústria e comércio alimentar,
empresas e outras instituições, saúde, lares, entre outros.

SABONETE CREME

SABONETE CREME

SONARIL HC L AVANDA contém na sua formulação tensoactivos
aniónicos, agentes amaciadores da pele e essências especiais.

Embalagem: 5L Ref: 574758

SABONETE CREME BACTERICIDA

SONARIL HB é um produto com ação desinfetante constituído por
tensioativos não iónicos, dermoprotetores e bactericidas de base
catiónica.

LÍQUIDO DESINFETANTE DE MÃOS COM ÁLCOOL

Embalagem: 1L Ref:571302
Embalagem: 5L Ref: 571303

SONARIL HA

GEL DESINFETANTE DE MÃOS COM ÁLCOOL

SONARIL HA é um gel desinfetante cutâneo de base alcoólica, com
ação virucida, bactericida e fungicida constituído por uma mistura
de agentes dermoprotetores e ingredientes bactericidas.
SONARIL HA é um produto especialmente formulado para a
desinfeção higiénica das mãos em todas as situações de médio e
alto risco de contaminação, para utilização comercial e institucional,
nomeadamente, indústria e comércio alimentar, empresas e outras
instituições, saúde, lares, entre outros.
Embalagem: 1L
Embalagem: 100ML

Ref: 566834
Ref: 628252

M EM
TAMBÉ L
100 M

LAVAGEM DE
LOIÇA MANUAL
SONARIL LMB

DETERGENTE LÍQUIDO BACTERICIDA

SONARIL LMB é um detergente líquido bacteriano para a lavagem
manual de loiça. Recomendamos também a sua utilização na
limpeza de superfícies laváveis.
SONARIL LMB tem na sua composição tensioativos aniónicos
biodegradáveis, o que lhe confere um grande poder desengordur
ante e emulsiﬁcante, dispersando com facilidade a gordura e
sujidade. Este produto possui uma ação biocida reforçada, eﬁcaz
contra um largo espectro de microorganismos.
Embalagem: 5L Ref: 127537
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DESINFEÇÃO
SONARIL DA5

SONARIL DA2

SONARIL DA5 é um desinfetante clorado adequado para a
desinfeção de instalações, equipamentos e superfícies laváveis.
Trata-se de um produto eﬁcaz num largo espectro de
microrganismos, pelo que é recomendado na desinfeção de
vários tipos de instalações, nomeadamente em restauração,
catering, casas de saúde, clínicas, hospitais e lares.

SONARIL DA2 é um produto desinfetante, clorado, de largo
espectro bactericida utilizado na desinfeção e branqueamento de
pavimentos, utensílios, roupas, nas cozinhas, refeitórios, indústria
alimentar, instalações sanitárias, lavandarias, etc.

Embalagem: 5L Ref: 126673

Embalagem: 5L Ref: 570261

SONARIL LD

SONARIL DCG

SONARIL LD um detergente bactericida indicado para a
desinfeção das superfícies.
SONARIL LD foi formulado de modo a permitir a remoção de
sujidades e, ao mesmo tempo, assegurar uma desinfeção eﬁcaz
sobre um largo espectro bacteriano.

SONARIL DCG é um detergente desinfetante clorado, de espuma
reduzida, adequado para a limpeza e desinfeção de instalações,
equipamentos e superfícies laváveis. Trata-se de um produto eﬁcaz
num largo espectro de microrganismos para a limpeza em
restauração, catering, casas de saúde, clínicas, hospitais, lares e
laboratórios.

Embalagem: 1L Ref: 567052
Embalagem: 5L Ref: 126931

Embalagem: 1L Ref: 571350
Embalagem: 5L Ref: 571396

LD PINHO

SONARIL LD 10

SONARIL LD PINHO é um detergente desinfetante líquido,
adequado para utilização em todas as superfícies e equipamentos.

SONARIL LD 10 é um desinfetante à base de álcool, tendo
igualmente na sua composição quaternários de amónio e agentes
anticorrosão. SONARIL LD 10 pode ser utilizado em desinfeções
intercalares, durante o processo normal de produção, devido ao
facto de não transmitir odores nem sabores aos alimentos e não
necessitar de enxaguamento. É, por isso, indicado na desinfeção de
superfícies, talheres, entre outros.

DESINFETANTE CLORADO

DETERGENTE DESINFETANTE

DETERGENTE DESINFETANTE MULTIUSOS

SONARIL LD PINHO tem, na sua composição, quaternários de
amónio, pelo que é um desinfetante eﬁcaz num largo espectro de
microrganismos.

Embalagem: 5L Ref: 572740

SONARIL DSF

HIGIENIZAÇÃO DE VEGETAIS E FRUTOS COM CASCA

SONARIL DSF é um produto líquido clorado,
concentrado, especialmente indicado para a
higienização de saladas, vegetais e fruta com casca.
Também pode ser utilizado na higienização
de superfícies e equipamentos de preparação
de alimentos.
Embalagem: 1L C/ DOSEADOR Ref: 575424

DESINFETANTE CLORADO

SONARIL DA2 tem como ingrediente ativo biocida o hipoclorito de
sódio com uma concentração equivalente a 2% de cloro ativo.

DETERGENTE CLORADO GEL

DESINFETANTE ALCOÓLICO DE SUPERFÍCIES

Embalagem: 0,75L Ref: 572847

SONARIL OXIH

DESINFETANTE COM OXIGÉNIO ATIVO DE SUPERFÍCIES
O Sonaril OXIH é um produto pronto-a-usar, não necessita de
diluição e utiliza-se através da pistola pulverizadora em superfícies
(sem necessidade de enxaguamento, passando um pano/papel
absorvente após 1 minuto de tempo de contacto). Tem a mesma
função que o Sonaril LD10 mas o álcool foi substituído por peróxido
de hidrogénio e cloreto didecil dimetil amónio.
Embalagem: 0,75L Ref: 628075

SONARIL OXIH

DETERGENTE DESINFETANTE COM OXIGÉNIO ATIVO
O Sonaril OXILD é um produto concentrado que necessita de ser
diluído (dependendo da área de utilização e contaminação), para
ser aplicado por técnicas de nebulização ou pulverização sem
necessidade de enxaguamento, apenas deixar secar.
Para além de consumido pelas Câmaras Municipais e Juntas de
Freguesia a DGS recomenda (orientação nº 014/2020 de 21 /03/2020)
na desinfeção de áreas de isolamento e/ou em grandes espaços
(cinemas, restaurantes, centros comerciais, cantinas, escolas, entre outros).

Embalagem: 5L
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