Higiene em áreas de manipulação de alimentos
cozinhas, restaurantes, etc.

O que é?
Soluções para higienização de áreas de manipulação de alimentos,
como cozinhas, setor de perecíveis em supermercados, padarias,
restaurantes, etc.

Vantagens Ecomaster
1. TECNOLOGIA - Produtos químicos concentrados - garantindo
eﬁciência mesmo em altas diluições e baixo custo em uso;
2. PARCERIA - Serviços de instalação e manutenção de
equipamentos - garantia de ﬁdelidade nas dosagens, gerando
qualidade e economia constantes;
3. SEGURANÇA - As soluções Ecomaster asseguram elevados
padrões de higiene e limpeza, garantindo a qualidade e a
segurança dos alimentos.

HIGITANK

(Solução válida por 30 dias)

facebook.com/ecomaster.ind
@ecomaster.ind
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Higiene em áreas de manipulação de alimentos
cozinhas, restaurantes, etc.

7 8985

MASTER DISH

MASTER DISH CL

CARACTERÍSTICAS: Detergente
líquido alcalino para lavagem mecânica
de louças. Isento de cloro.
FINALIDADE: Lavagem mecânica de
louças, em máquinas estacionárias e de
esteira.

CARACTERÍSTICAS: Detergente
líquido alcalino clorado para lavagem
mecânica de louças. Indicado para
lavagem de louças com sujidade com
alto teor de amido e que podem
causar manchas (café, molhos, vinho,
frutas, etc.).
FINALIDADE: Lavagem mecânica de
louças, em máquinas estacionárias e
de esteira.

MASTER DISH CL
POWDER
CARACTERÍSTICAS: Detergente
em pó, alcalino clorado, para
lavagem mecânica de louças.
Indicado para lavagem de louças
com sujidades com alto teor de
amido e que podem causar
manchas (café, molhos, vinho,
frutas, etc.). Concentrado,
eﬁciente mesmo em baixas
dosagens.

MASTER DRY

MASTER GREEN
POWDER

MASTER GREEN

MASTER SEC

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante
clorado líquido para verduras, frutas,
legumes e vegetais em geral. Tem a
vantagem de ser líquido assim pode ser
diluído em equipamentos de diluição.

C A R A C T E R Í S T I C A S : CARACTERÍSTICAS: Secante e
S e c a n t e e a b r i l h a n t a d o r abrilhantador, econômico para uso na
concentrado, para uso na lavagem mecânica de louças.
lavagem mecânica de louças.
FINALIDADE: Auxiliar de secagem para
FINALIDADE: Auxiliar de aplicação em máquinas de lavar louças,
secagem para aplicação em estacionárias de esteira.
máquinas de lavar louças,
estacionárias, de esteira ou de
grande porte.

FINALIDADE: Desinfecção de verduras,
frutas, legumes e vegetais em geral.

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante
clorado em pó concentrado, para frutas,
verduras, legumes e vegetais em geral.
Econômico, baixo custo em uso.

35 3522

43

MASTER VEG
CLEAR
CARACTERÍSTICAS: Detergente para
pré lavagem de verduras e vegetais em
geral, à base de sabão líquido. Os
ingredientes de sua formulação são
seguros para aplicação em alimentos.

FINALIDADE: Desinfecção de verduras,
FINALIDADE: Pré lavagem de vegetais em
frutas, legumes e vegetais em geral.
geral, antes da etapa de desinfecção.
Facilita a remoção das sujidades
depositadas nos vegetais, aumentado a
eﬁciência da etapa posterior de
desinfecção.

FINALIDADE: Lavagem mecânica
de louças em máquinas de esteira
ou de grande porte.

CARACTERÍSTICAS: Detergente,
neutro, sem perfume. Não agride a
pele. Ideal para lavagem manual.
Seguro para operadores.

CARACTERÍSTICAS: Detergente, neutro
concentrado sem perfume. Não agride a
pele. Ideal para lavagem manual. Seguro
para os operadores.

FINALIDADE: Detergente para
lavagem de louças, utensílios e
superfícies em geral.

FINALIDADE: Detergente para lavagem de
louças, utensílios e superfícies em geral.

5L

9030001 20L

9030004

5L

9030002 20L

9030005

9030022

5Kg

9030023

5L

9030003 20L

9028004

5L

9028072

9030024 20L

5L

9029004

2Kg

9028097

CARACTERÍSTICAS: Detergente, neutro
super concentrado sem perfume. Não
agride a pele. Ideal para lavagem manual.
Seguro para operadores. Disponível no
Sistema Easy 2 Dose. Dosador
incorporado a embalagem. Simples de
instalar e fácil de usar.
FINALIDADE: Detergente para lavagem
de louças, utensílios e superfícies em
geral.

9029001

9030008

MASTER POT
CLEANER

MASTER DET
ULTRA

MASTER DET

5L

5L

9029002 20L

5L

MASTER GRILL
CARACTERÍSTICAS: Detergente
desincrustante alcalino para remoção de
gordura carbonizada.

CARACTERÍSTICAS: Detergente desincrustante
alcalino para remoção de gordura carbonizada. Pode
ser aplicado nas superfícies ainda quentes (até 100ºC).

FINALIDADE: Remoção de gordura e
sujidades orgânicas carbonizadas /
incrustadas em chapas, fornos, fogões,
assadeiras e superfícies em geral.

FINALIDADE: Remoção de gordura e sujidades
orgânicas carbonizadas / incrustadas em chapas,
fornos, fogões, assadeiras e superfícies em geral.

9028034
9028122

5L

9039002

Easy 2 Dose 5L

MASTER HOT PLATE

5L

9028117

500ml

7 898 535 35 190 1

MASTER BAC
FOOD CL
CARACTERÍSTICAS: Detergente
desinfetante desengordurante,
alcalino clorado. Disponível no
Sistema Easy 2 Dose. Dosador
incorporado a embalagem. Simples
de instalar e fácil de usar.
FINALIDADE: Limpeza e desinfecção
por espuma de equipamentos e
superfícies resistentes a cloro e
produtos cáusticos.

9039001 Easy 2 Dose 5L

MASTER FREE CL

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante
clorado concentrado, para
superfícies, equipamentos e
utensílios. Alto teor de cloro ativo
9,9%.

CARACTERÍSTICAS: Detergente,
desinfetante e desengordurante
alcalino clorado. Limpa,
desengordura e desinfeta em uma só
operação.

FINALIDADE: Desinfecção de pisos,
bancadas, equipamentos e utensílios.

FINALIDADE: Limpeza e
desinfecção de superfícies,
equipamentos e utensílios.

9028053

5L

9028106

1L

9028028 20L

9028027

5L

9028029 50L

MASTER BAC FOOD
QA
CARACTERÍSTICAS: Detergente,
desinfetante à base de quaternário de amônio.
Tem efeito residual.
FINALIDADE: Limpeza e desinfecção de
superfícies, equipamentos, e utensílios em
geral.

MASTER FREE
CARACTERÍSTICAS: Detergente, desengordurante
alcalino, concentrado. Seguro para os operadores,
não possui causticidade. Não tem fragrância na
formulação, ideal para áreas de manipulação de
alimentos.
FINALIDADE: Desengordurante, limpador de pisos e
superfícies em geral.

9028007
9028061

5L

5L

MASTER KITCHEN

MASTER STAR

CARACTERÍSTICAS: Detergente,
desengordurante alcalino forte, super
concentrado. Remove sujidades difíceis. Não
tem fragrância na formulação, ideal para áreas
de manipulação de alimentos.

CARACTERÍSTICAS: Detergente,
desengordurante neutro. Não tem fragrância na
formulação, ideal para áreas de manipulação de
alimentos. Tem pH neutro, seguro para os
operadores.

FINALIDADE: Desengordurante, limpador de
pisos e superfícies em geral.

FINALIDADE: Desengordurante, limpador de
pisos e superfícies e utensílios. Ideal para uso em
superfícies, equipamentos sensíveis a
alcalinidade.

9028031

5L

9028109

1L

9028066

5L

MASTER DISINTEGRATOR
CARACTERÍSTICAS: Detergente, desincrustante
alcalino em pó. Não agride superfícies e utensílios de
alumínio.
FINALIDADE: Remoção de gordura carbonizada e
sujidades de difícil remoção de superfícies, panelas,
formas e utensílios de cozinha em geral. Ideal para o
uso por imersão no HIGITANK.

9028090

5Kg

MASTER LUMEN
CARACTERÍSTICAS: Detergente, desincrustante
ácido. Baixa corrosividade. Ideal para uso em
superfícies e utensílios de alumínio.
FINALIDADE: Remoção de inscrustações e
sujidades de difícil remoção em panelas, formas e
utensílios de cozinha em geral.

9028089

5L

MASTER METAL

MASTER INOX

CARACTERÍSTICAS: Fórmula à base de óleo
mineral grau alimentício. Adequado para uso em
superfícies e equipamentos que entrem em
contato com alimentos. Forma película protetora
nas superfícies.

CARACTERÍSTICAS: Desincrustante ácido
para remoção de incrustações em superfícies e
equipamentos de aço inox. Remove
incrustações de dureza em máquinas de lavar
louças.

FINALIDADE: Para dar brilho e proteger
superfícies de aço inoxidável, prolongando sua
vida útil.

FINALIDADE: Desincrustação e limpeza de
superfícies e equipamentos de aço inox.

9028074 500ml

9030006 5L

