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Soluções voltadas para garantir a perfeita higienização de 
estabelecimentos de assistência a saúde, contribuindo 
para eliminar eventuais causas de infecções hospitalares. 

O Portfólio de Health Care Ecomaster, é composto por 
desinfetantes de superfícies, desinfetantes de nível 
intermediário, antissépticos, detergente enzimático e 
sistemas para l impeza e tratamento de pisos, 
especialmente desenvolvidos para aplicação em 
estabelecimentos de assistência à saúde. 



MASTER GUARDIAN

1L9028091

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante 
hospitalar SUPER CONCENTRADO de 
nível intermediário, formulado à base de 
Biguanida e Quaternário de Amônia de 
Quinta Geração.

FINALIDADE: Limpador desinfetante de 
níve l  in termediár io  para uso em 
estabelecimentos ligados assistência à 
saúde como, hospitais, clínicas médicas 
e odontológicas, laboratórios, etc. 

5L9028092

MASTER MULTI JOB

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante 
h o s p i t a l a r  p r o n t o  u s o  d e  n í v e l 
intermediário, formulado à base de 
Biguanida e Quaternário de Amônia de 
Quinta Geração.

FINALIDADE: Limpador desinfetante de 
nível  intermediár io para uso em 
estabelecimentos ligados assistência à 
saúde como, hospitais, clínicas médicas 
e odontológicas, laboratórios, etc.

9028076

MASTER BAC 
HEALTH QA

CARACTERÍSTICAS:  Desinfetante hospitalar 
concentrado à base de Quaternário de Amônio. 

FINALIDADE: É recomendado para limpeza e 
desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em 
ambientes hospitalares, clínicas, consultórios, postos de 
saúde, etc,. 

5L9028088

MASTER CLOR H

FINALIDADE: Limpeza e desinfecção de superfícies em 
g e r a l  e  a r t i g o s  n ã o  c r í t i c o s .  P o s s u i  e f e i t o 
desengordurante sendo indicado para limpeza e 
desinfecção de áreas com sujidades pesadas.

CARACTERÍSTICAS: Detergente desinfetante 
hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos à 
base de hipoclorito de sódio.

5L

500ml9028093

9028073

MASTER BAC 
HEALTH CL

FINALIDADE: Indicado para desinfecção de 
pisos, superfícies fixas e artigos não críticos em 
áreas hospitalares, clínicas, consultórios, 
laboratórios.

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante hospitalar 
formulado à base de hipoclorito de sódio e eficaz 
contra amplo espectro microbicida. 

5L9028086

MASTER ZYME

FINALIDADE: Indicado para limpeza manual ou 
automática de instrumentos cirúrgicos. Atende a RDC 
55/2012 da Anvisa. 

CARACTERÍSTICAS: Detergente Enzimático 
concentrado, contendo 5 enzimas na sua formulação, 
o que garante uma alta performance na remoção de 
sujidades orgânicas em equipamentos médicos 
hospitalares.  

5L9032014

MASTER STRONG

5L9032016

MASTER REMOVER PLUS SC

FINALIDADE: Ideal para uso em hospitais e locais com 
baixa circulação de ar, pois não exala odor durante a 
aplicação. Indicado para a remoção de pisos com camadas 
acumuladas de acabamentos acrílicos, ceras e base 
seladoras. Remove com eficiência todos os tipos de 
acabamento.

CARACTERÍSTICAS: Formulação sem odor. Removedor 
de ceras e impermeabilizantes acrílicos de pisos tratados 
com sistemas HS (High Speed) e UHS (Ultra High Speed). 
Boa performance mesmo em pisos com varias camadas de 
tratamento acumuladas.

5L9032012

MASTER RENEW

FINALIDADE: Indicado para manutenção de 
pisos tratados, prolongando a vida útil do 
tratamento e restaurando o brilho.

CARACTERÍSTICAS: Limpador e restaurador 
de brilho para pisos tratados. 

5L9032010

MASTER REMOVER ULTRA

5L9028078

MASTER NEUTRAL ULTRA

FINALIDADE: Indicado para manutenção de pisos tratados, 
prolongando a vida útil do tratamento e preparando o piso para 
recamadas se necessário. Indicado também para limpeza de 
superfícies em geral.

CARACTERÍSTICAS: Detergente Neutro concentrado, para 
limpeza geral. Não agride o tratamento do piso feito com ceras 
e impermeabilizantes.

5L9033023

800ml9033027

MASTER DERM 
IRGASAN

CARACTERÍSTICAS: Sabonete líquido 
antisséptico, perolisado à base de triclosan. 

FINALIDADE: Sua formulação especial 
garante a remoção de gorduras, proteínas e 
sujidades presentes nas mãos, além de 
promover antissepsia das mesmas.  

9033006

MASTER 
SOAP CLEAR

FINALIDADE: Limpeza e higienização 
das mãos proporcionando maciez e 
suavidade a pele, não deixa resíduos de 
perfume ou corante. 

CARACTERÍSTICAS: Sabonete líquido 
incolor e  inodoro ideal para uso em áreas 
hospitalares e manipulação de alimentos.  

800ml9033029

MASTER 
SEPTIC GEL

F INAL IDADE:  Recomendado  como 
complemento para antissepsia das mãos ou 
para uso em locais onde não é possível lavar 
as mãos com frequência.  

CARACTERÍSTICAS:  Ge l  a l coó l i co 
antisséptico.

5L

MASTER MULTI JOB WIPES

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas e artigos não críticos.

FINALIDADE: Limpador desinfetante para 
s u p e r f í c i e s  e  a r t i g o s ,  p a r a  u s o  e m 
estabelecimento ligados à saúde como, hospitais, 
clínicas médicas e odontológicas, laboratórios, 
etc. 

150Un9028094

MASTER ALCOOL 70 WIPES

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas e artigos não críticos. 

FINALIDADE: Limpador desinfetante para superfícies e 
artigos, para uso em estabelecimentos ligados à saúde 
como, hospitais, clínicas médicas e odontológicas, 
laboratórios, etc. 

150Un9031037

Easy 2 Dose 5L9039008

CARACTERÍSTICAS: Acabamento acrílico, premium, com 
ótima resistência ao tráfego e baixo odor. Deixa o piso 
protegido e com alto nível brilho. Pode ser polido por 
equipamentos HS (High Speed) ou UHS (Ultra High Speed). 
Depois do polimento deixa uma camada mais uniforme e 
super resistente no piso. 

FINALIDADE: Indicado para impermeabilização de pisos em 
geral em áreas de alto tráfego, que necessitam um alto nível 
de brilho. Ideal para uso em hospitais e clínicas devido ao seu 
baixo odor. 

CARACTERÍSTICAS: Removedor concentrado de ceras e 
impermeabilizantes acrílicos de pisos tratados com sistemas HS 
(High Speed) e UHS (Ultra High Speed). Ótima performance 
mesmo em pisos com várias camadas de tratamentos 
acumuladas. 

FINALIDADE: Indicado para a remoção de pisos com muitas 
camadas acumuladas de acabamentos acrílicos, ceras e base 
seladoras. Remove com eficiência e rapidez em apenas uma 
aplicação. Indicado para todos os tipos de acabamentos. 

5L 5L9033028
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