Soluções direcionadas para limpeza e antissepsia
das mãos, para evitar o risco de transportes de
microorganismos pelas nossas mãos de uma
superfície para outra (contaminação cruzada).

Composta por sabonetes, antissépticos, gel alcoólicos e
desengraxante de mãos, a linha Personal Care Ecomaster,
é adequada para uso em áreas de manipulação de
alimentos, estabelecimentos de assistência à saúde,
indústrias, hotéis e demais clientes institucionais.

facebook.com/ecomaster.ind
@ecomaster.ind

Sabonete Líquido
sem perfume
MASTER DERM IRGASAN
MASTER SOAP CLEAR

MASTER SOAP DEGREASER
FUNÇÃO: Sabonete líquido anti-séptico. Formulado a partir do
Irgasan (Triclosan), elimina os microorganismos das mãos.

9033006

9033018

Clear 5Lts

FUNÇÃO: Sabonete líquido para lavagem constante das
mãos do rosto e corpo.

MASTER SOAP
FUNÇÃO: Sabonete líquido para lavagem constante das mãos do rosto e corpo.
CARACTERÍSTICA: Master Soap tem formulação balanceada, que proporciona
maciez e suavidade à pele.

CARACTERÍSTICA: Master Soap é isento de perfume e
corante sendo assim adequado para uso em áreas de
manipulação de alimentos. Tem formulação balanceada, que
proporciona maciez e suavidade à pele.

5Lts

FUNÇÃO: Sabonete líquido desengraxante, para uso em indústrias,
oﬁcinas mecânicas, etc, para a limpeza pesada das mãos.
CARACTERÍSTICA: Sua formulação exclusiva, conta com tensoativos,
umectantes, hidratantes e perfume, proporcionando uma limpeza
profunda das mãos além e hidratar e perfumar.

CARACTERÍSTICA: Recomendado para áreas de
manipulação de alimentos, indústrias alimentícias, áreas de
atendimento à saúde, entre outros.

9033027

800ml

9033023

5Lts

MASTER SEPTIC GEL

MASTER SKIN FOAMER
9033015

Erva Doce 800ml

9033001

Erva Doce 5Lts

9033004

Pêssego 5Lts

9033005

Dovar 5Lts

FUNÇÃO: Anti-Séptico à base de álcool, elimina os microorganismos das
mãos.
FUNÇÃO: Sabonete líquido em espuma. O sistema espuma oferece
maior rendimento.

CARACTERÍSTICA: Possui eﬁciência anti-séptica comprovada por
laboratório oﬁcial frente a Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas
Aeruginosa e Staphylococcus Aureus.

FINALIDADE: É um sabonete em espuma neutro, com formulação
suave e biodegradável, destinada a limpeza das mãos, do rosto e do
corpo, proporcionando maciez e suavidade à pele.

9033034

Ocean 800ml

9033031

Passion 5Lts

9033029

800ml

9033028

5Lts

