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



5Lts9028076

MASTER BAC 
HEALTH QA

FINALIDADE: É recomendado para l impeza e 
desinfecção de pisos, paredes, bancadas, portas, 
mobiliários, e artigos não críticos em estabelecimentos 
relacionados com o atendimento à saúde tais como 
hospitais, clínicas, consultórios médicos, consultórios 
odontológicos, postos de saúde. 

FUNÇÃO: Desinfetante à base de Quaternário de 
Amônia formulado para desinfecção de pisos e 
superfícies fixas.

5Lts9028088

MASTER CLOR H

FUNÇÃO: Desinfetante e detergente clorado com alta 
concentração de ativos (4,5% de cloro ativo).

C A R A C T E R Í S T I C A :  P r o m o v e  a  l i m p e z a 
desengordurante profunda e desinfeta o ambiente.

5Lts9028073

MASTER BAC 
HEALTH CL

FUNÇÃO: Desinfetante à base de Hipoclorito 
de Sódio formulado para desinfecção.

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

5Lts9032014

MASTER STRONG

FUNÇÃO: Acabamento acrílico para pisos, usado em 
sistemas HS (High Speed) e UHS (Ultra High Speed).

CARACTERÍSTICA: Impermeabilizantes Premium, 
possui baixo odor e altíssima resistência. Com alto 
teor de sólidos exige menos camadas para um brilho 
intenso. Brilho restaurável com maquinas polidoras. 

5Lts9032016

MASTER REMOVER PLUS SC

CARACTERÍSTICA: Baixo custo, alta diluição em 
água, excelente performance por remover todos os 
tipos de acabamento e camadas de cera acumuladas.

FUNÇÃO: Removedor concentrado indicado para 
remoção de ceras, bases seladoras e acabamentos 
acrílicos HS (High Speed) ou UHS (Ultra High Speed) 
nos mais diversos tipos de pisos. 

5Lts9032012

MASTER RENEW

FUNÇÃO: É um limpador e restaurador de brilho 
em um só produto, utilizado em sistemas de 
tratamento de pisos HS ou UHS.

F INALIDADE:  Ap l i cado  em hosp i t a i s , 
supermercados, shoppings, escritórios, hotéis e 
demais áreas com pisos tratados.

5Lts9032010

MASTER REMOVER ULTRA

CARACTERÍSTICA: Remove qualquer tipo de acabamento e 
acúmulo de cera em apenas uma aplicação, baixo custo, alta 
diluição em água. Baixo odor.

FUNÇÃO: Removedor super concentrado indicado para 
remoção de ceras, bases seladoras e acabamentos acrílicos 
HS (High Speed) ou UHS (Ultra High Speed) nos mais diversos 
tipos de pisos. 

5Lts9028078

MASTER NEUTRAL ULTRA

FINALIDADE: Indicado para limpeza de vidros, pisos, paredes, 
azulejos, banheiros, escritórios. Limpa sem agredir as mãos ou 
ambiente. Sem fragrância. 

FUNÇÃO: Detergente Neutro super concentrado para limpeza 
geral. Pode ser utilizado em lavadoras automáticas para piso, 
por sua baixa formação de espuma. 

MASTER GUARDIAN

1Lt9028091

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

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

5Lts9028092

MASTER MULTI JOB

FUNÇÃO: Desinfetante hospitalar 
pronto uso de nível intermediário, 
formulado à base de Biguanida e 
Quaternário de Amônia de Quinta 
Geração.

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

500ml9028093

MASTER MULTI JOB WIPES

FUNÇÃO: 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. 

150Un9028094

MASTER ALCOOL 70 WIPES

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

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

150Un9031037
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