1. Linha completa de produtos químicos para higienização e controle microbiológico dos tecidos - Todos
certiﬁcados pela Anvisa;
2. Sistema de dosagem conﬁáveis;
3. Assessoria técnica - Nossos proﬁssionais são treinados para implantar nossos processos nos
equipamentos mais avançados disponíveis no mercado, inclusive túneis de lavagem. Também
disponibilizamos treinamentos para colaboradores e consultoria para identiﬁcação dos processos de
lavagem mais adequados.

facebook.com/ecomaster.ind
@ecomaster.ind

Detergentes Principais Pó

Detergentes Principais Líquidos

MASTER WASH
POWDER

7 898535 351758
7 898535 351901

MASTER LAUNDRY
CARACTERÍSTICAS: Detergente completo
em pó para lavagem de tecidos em geral.
Baixa formação de espuma, resultando
melhor ação mecânica no processo de
lavagem.

9035003

25Kg

FINALIDADE: Indicado para pré-lavagem e
lavagem de tecidos de algodão e de
poliester/algodão.

CARACTERÍSTICAS: Detergente líquido
completo, estruturado, alcalino, com alto teor
de branqueador óptico. Sua alcalinidade
aumenta a eﬁciência na remoção de sangue
e sujidades orgânicas em geral. Sua
formulação rica em tensoativos não iônicos,
sequestrantes e suspendentes, garantem um
excelente resultado de lavagem, com
baixíssima formação de espuma.
FINALIDADE: Lavagem de roupas em
lavanderias proﬁssionais. Indicado para
lavagem de roupas com sujidade pesada em
hotéis, hospitais e lavanderias industriais.

MASTER WASH
CARACTERÍSTICAS: Detergente
líquido completo, alcalino, com
branqueador óptico. Sua alcalinidade
aumenta a eﬁciência na remoção de
sangue e sujidades orgânicas em geral.
Sua formulação contém um mix
tensoativos e sequestrantes que
proporcionam um ótimo resultado de
lavagem, com baixa formação de
espuma.
FINALIDADE: Lavagem de roupas em
lavanderias proﬁssionais. Indicado para
lavagem de roupas em hotéis, hospitais
e lavanderias industriais.

MASTER LAVY
CARACTERÍSTICAS: Detergente líquido,
completo, de baixíssima alcalinidade, com
alto teor de tensoativos não iônicos e
sequestrantes, contendo também, agente
antiredepositante e branqueador óptico,
que asseguram uma perfeita qualidade de
lavagem.
FINALIDADE: Lavagem de roupas em
lavanderias proﬁssionais. Indicado para
lavagem de roupas em hotéis, motéis e
também para hospitais e lavanderias
industriais.

MASTER TEX

MASTER WET

MASTER FLASH

FUNÇÃO: Detergente líquido neutro completo,
com formulação à base de tensoativos
aniônicos, sequestrantes, agente
antiredepositante e branqueador óptico, que
proporcionam um bom resultado de lavagem.
FINALIDADE: Lavagem de roupas em
lavanderias proﬁssionais. Indicado para
lavagem de roupas em hotéis, motéis e também
para hospitais e lavanderias industriais.

CARACTERÍSTICAS: Detergente líquido
neutro, contendo mix de tensoativos,
sequestrantes e branqueador óptico.
FINALIDADE: Lavagem de roupas em
lavanderias proﬁssionais. Indicado como
umectante e detergente principal em processos
de lavagem em lavanderias em geral. Indicado
para lavagem de roupas delicadas.

CARACTERÍSTICAS: Detergente líquido
neutro, com branqueador óptico.
FINALIDADE: Lavagem de roupas em
lavanderias proﬁssionais. Indicado como
umectante e detergente principal em
processos de lavagem em lavanderias em
geral. Ideal para lavagem de roupas
delicadas. Usado como aditivo em processo
onde se necessita um incremento na
detergência.

9036044

20L

9036002

20L

9036032

20L

9036057

20L

9036064

20L

9036027

20L

9036045

50L

9036001

50L

9036031

50L

9036058

50L

9036065

50L

9036022

50L

MASTER BAC
HYPOCLOR
CARACTERÍSTICAS: Alvejante líquido
clorado, concentrado e estabilizado.
Desinfetante de tecidos hospitalares.
FINALIDADE: Alvejante e desinfetante
de roupas para uso em lavanderias
proﬁssionais. Indicado para processo de
alvejamento à baixa temperatura.
Eﬁciente na remoção de manchas em
geral.

MASTER BAC
PEROXYDE
CARACTERÍSTICAS: Alvejante líquido
à base de peróxido de hidrogênio
estabilizado. Desinfetante de tecidos
hospitalares.
FINALIDADE: Alvejante e desinfetante
de roupas para uso em lavanderias
proﬁssionais. Indicado para processo de
alvejamento à alta temperatura. Eﬁciente
na remoção de manchas em geral. Ideal
para processos em lavanderias
hospitalares.

9036007

20L

9036017

20L

9036005

50L

9036018

50L

MASTER BAC AP
CARACTERÍSTICAS: Alvejante líquido à
base de ácido peracético estabilizado.
Desinfetante de tecidos hospitalares.
FINALIDADE: Alvejante e desinfetante de
roupas para uso em lavanderias
proﬁssionais. Indicado para processo de
alvejamento à média temperatura.
Eﬁciente na remoção de manchas em
geral. Ideal para processos em lavanderias
hospitalares.

9036030

MASTER BAC
POWDER CL
CARACTERÍSTICAS: Alvejante
clorado, em pó.
ﬁnalidade: Alvejante de roupas para uso
em lavanderias proﬁssioais. Indicado
para processo de alvejamento à baixa
temperatura. Eﬁciente na remoção de
manchas em geral.

27L

9035006

20L

7 898535 350591

7 898535 352410

MASTER PASTE
CARACTERÍSTICAS: Detergente
umectante, pastoso, neutro e concentrado
à base de tensoativo aniônico.
FINALIDADE: Umectação no inicio dos
processos de lavagem e lavagem de
tecidos delicados em lavanderias em
geral.

9035001

20Kg

MASTER ALKALINE

MASTER SURFAC

CARACTERÍSTICAS: Aditivo alcalino,
concentrado. Formulação com a
presença de sequestrante e agente
anti-redepositante. Potencializa a
eﬁciência do detergente.

CARACTERÍSTICAS: Detergente
líquido, aditivo não iônico,
superconcentrado à base de
tensoativos não iônicos.

FINALIDADE: Indicado como aditivo
alcalino em processos com sujidade
pesada, principalmente à base de
proteínas, gorduras, óleos e graxas.
Indicado para uso em lavanderias
proﬁssionais, hotéis, hospitais,
indústrias, etc.

FINALIDADE: Indicado como aditivo
para remoção de gorduras, óleos e
graxas em processos de lavagem.
Indicado para uso em lavanderias
proﬁssionais, hotéis, hospitais,
indústrias, etc.

9036003

50Kg

9036029

20L

MASTER SPRING

MASTER SOFT
ULTRA

CARACTERÍSTICAS: Amaciante premium,
concentrado com excelente ação
perfumadora que facilita a calandragem e
passadoria das roupas.

CARACTERÍSTICAS: Amaciante nobre
concentrado com ação perfumadora que
facilita a calandragem e passadoria das
roupas.

CARACTERÍSTICAS: Amaciante de
tecidos, com ação perfumadora, que
facilita a passadoria e calandragem das
roupas.

FINALIDADE: Indicado para uso em
lavanderias proﬁssionais em geral, para
clientes que desejam tecidos com perfume
diferenciado e com efeito residual durador,
além de ótima aparência após a passadoria.

FINALIDADE: Indicado para uso em
lavanderias proﬁssionais em geral. Deixa
agradável residual de perfume.

FINALIDADE: Indicado para uso em
lavanderias proﬁssionais em geral.

MASTER SUAVETEX

9036068

20L

9036069

50L

9036060
9036061

MASTER NEUTRALIZE
MASTER SOFT
CARACTERÍSTICAS: Amaciante de tecidos.
FINALIDADE: Indicado para uso em
lavanderias proﬁssionais em geral.

CARACTERÍSTICAS: Neutralizante
liquido de alcalinidade e resíduos de
alvejantes clorados. Gera economia
de água, pois diminui a necessidade
de enxague ﬁnais.

FINALIDADE: Neutralização de
resíduos de alcalinidade e alvejantes
clorados, no ﬁnal do processo de
lavagem. Indicado para uso em
lavanderias proﬁssionais.

20L

9036012

20L

9036009

20L

50L

9036013

50L

9036010

50L

9036006 20L
9036053

50L

MASTER STAIN OUT
CARACTERÍSTICAS: Poderoso
sequestrante de metais e íons de cálcio e
magnésio, que evita formação de manchas
amareladas, provenientes principalmente de
resíduos de protetor solar e clorexidina
presentes nos tecidos. Potencializa a
eﬁciência dos detergentes em presença de
água dura.
FINALIDADE: Aditivo para uso na PréLavagem e lavagem de roupas em lavanderias
proﬁssionais.

9036070 20L

MASTER SOLV
CARACTERÍSTICAS: Removedor de
manchas de óleos e graxas em roupas.
Formulação rica em detergente não
iônico e solventes. Não inﬂamável.
FINALIDADE: Aditivo para uso na Prélavagem e lavagem de roupas em
lavanderias proﬁssionais. Aplicação puro,
‘’pre-sppoting’’, sobre manchas
localizadas de gorduras e graxas.

9036024 20L
9036063 20L

MASTER PASS

MASTER RUST

CARACTERÍSTICAS: Auxiliar de CARACTERÍSTICAS: Removedor de
p a s s o d o r i a c o m f o r m u l a ç ã o manchas de ferro/ferrugem de
tecidos.
balanceada.
FINALIDADE: Facilita a
calandragem e passadoria,
deixando as roupas com excelente
acabamento e perfumadas.

FINALIDADE: Pode ser usado como
removedor de manchas de
ferro/ferrugem localizadas, aplicado
puro ‘’pre-sppoting’’ ou na última etapa
de processo de lavagem como
neutralizante de resíduos de
alcalinidade e para evitar
amarelamento quando a água de
abastecimento tem residual de ferro.

9036023 5L
9036042

5L

9036052 20L

