PRATIKO
Pratiko Limpador

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante perfumado. Pronto uso.

CARACTERÍSTICAS: Detergente limpador perfumado, com pH
balanceado. Pronto uso.

FINALIDADE: Desinfecção e odorização de superfícies laváveis.
FINALIDADE: Limpeza de superfícies em geral.
VERSÕES: Lavanda, Capim-Limão e Blue Sky
VERSÕES: Lavanda, Capim-Limão e Blue Sky

9031023

9031031

CAPIM-LIMÃO - 5 L

9031024 CAPIM-LIMÃO - 5 L

9031032

LAVANDA - 5 L

9031025

Pratiko Sabonete
Líquido

Pratiko Limpa
Vidros e Multi-Uso

CARACTERÍSTICAS: Sabonete líquido
perfumado. Pronto uso.

CARACTERÍSTICAS: Limpador de vidros e
Multi-Uso. Pronto uso.

FINALIDADE: Lavagem frequente das mãos.

FINALIDADE: Limpeza de vidros de
superfícies em geral.

9031029

BLUE SKY - 5 L

9031030 BLUE SKY - 5 L

5L

9031027

5L

LAVANDA - 5 L

Pratiko Detergente
Auto Lavadora

CARACTERÍSTICAS: Detergente de baixa
espuma ideal para limpeza em máquinas
lavadores automáticas.
FINALIDADE: Limpeza de pisos e superfícies
em geral.

9031028

5L

Magnum

Higiene geral, governança e linha automotiva

Pratiko Desinfetante

A linha Universal Care foi desenvolvida para a
higienização proﬁssional de ambientes como escritórios,
shopping centers, hotéis, clubes, etc.
São limpadores, desinfetantes, aromatizantes e
desincrustantes que visam deixar os ambientes limpos,
desinfetados e com odor agradável.

Esta linha de produtos foi desenvolvida visando garantir o
melhor custo em uso, com excelentes níveis de
desempenho, gerando economias de mão de obra, água e
energia.

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 o bem
estar e a segurança dos ambientes higienizados.

CARACTERÍSTICAS: Detergente neutro,
pronto uso.
FINALIDADE: Lavagem de louças e limpeza
geral.

9031018 MAGNUM - 5 L

facebook.com/ecomaster.ind
@ecomaster.ind

Higiene geral, governança e linha automotiva

MASTER UNIVERSAL
CARACTERÍSTICAS: É um desengraxante
para uso geral altamente concentrado, com
pH neutro, biodegradável e excelente poder
de limpeza de superfícies laváveis em geral
FINALIDADE: Indicado para limpeza de
pisos, paredes, azulejos, vidros, etc. Limpa
sem agredir as mãos ou as superfícies.

MASTER GLASS
CARACTERÍSTICAS: Eﬁciente limpador
de vidros e multi-uso , desenvolvido com
formulação biodegradável seguro e
concentrado.
FINALIDADE: Indicado na limpeza de
vidros em geral, remove resíduos e
sujeiras diversas. Não deixa resíduos nos
vidros. Limpeza a seco e sem esforço.

MASTER AMONIAL

MASTER PISO

CARACTERÍSTICAS: Detergente
amoniacado utilizado na limpeza pesada de
pisos e outras superfícies laváveis.
FINALIDADE: Limpa fogões, equipamentos e
utensílios de alumínio, superfícies pintadas
sem risco de corrosão. Usado em áreas de
manipulação de alimentos e limpeza geral.

MASTER SCENT
CLEANER

MASTER PISO ULTRA

CARACTERÍSTICAS: Detergente com pH
balanceado, biodegradável, perfuma o
ambiente e tem excelente poder de limpeza em
pisos e superfícies laváveis em geral.
FINALIDADE: Indicado para ser utilizado em
todo tipo de superfície lavável. Devido à sua alta
eﬁciência, remove as sujidades mais difíceis
das superfícies, sendo indicado para a limpeza
de pisos impermeabilizados.
FRAGRÂNCIA: Floral e Lavanda

CARACTERÍSTICAS: Detergente com pH
balanceado, biodegradável, concentrado,
perfuma o ambiente e tem excelente poder
de limpeza em pisos e superfícies laváveis
em geral.

MASTER HEAVY CLEAN
CARACTERÍSTICAS: É um detergente
amoniacado e perfumado para limpeza geral
de superfícies. Sua formulação de alta
performance possibilita limpeza de sujidades
pesadas com praticidade.

CARACTERÍSTICAS: Limpador
perfumado, concentrado, indicado para a
limpeza de superfícies e pisos em geral.
FINALIDADE: Foi desenvolvido para ser
aplicado como um limpador perfumado, para
todo tipo de superfícies e pisos, em áreas
onde se deseja que ao ﬁnal da limpeza, o
ambiente ﬁque agradavelmente perfumado.

FINALIDADE: Indicado para ser utilizado
em todo tipo de superfície lavável. Devido à
sua alta concentração é eﬁciente mesmo em
baixa diluição. Remove as sujidades mais
difíceis das superfícies, sendo indicado para
a limpeza de pisos impermeabilizados.

FINALIDADE: Indicado para limpeza de pisos
e superfícies em geral.

9028055
5L

9028017

5L

CARACTERÍSTICAS: É um detergente
líquido amoníacado e perfumado,
superconcentrado, com formulação, rica
em tensoativos, sequestrantes e
solubilizantes. Disponível no Sistema
Easy 2 Dose. Dosador incorporado a
embalagem. Simples de instalar e fácil de
usar.
Finalidade: MASTER HEAVY CLEAN
ULTRA é indicado para a limpeza de
superfícies em geral, pisos, vidros,
espelhos, etc. É eﬁciente mesmo em alta
diluição gerando economia de água e
mão de obra.

FRAGRÂNCIA: Floral e Lavanda

9028077

MASTER HEAVY
CLEAN ULTRA

CÓDIGO

5L

9028056 20L

9028011
9028014

Floral 5L

9028062

Lavanda 5L

9028063

9028112

Floral 5L

9028126

CARACTERÍSTICAS: É um limpador
multi-uso, alvejante e limpa vidros á
base de peróxido de hidrogênio.
D e p o i s d e a g i r, o P e r ó x i d o d e
Hidrogênio se transforma em oxigênio
e água, sem deixar residuais nas
superfícies. Disponível no Sistema
Easy 2 Dose. Dosador incorporado a
embalagem. Simples de instalar e fácil
de usar.

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante de uso geral, à base
de Quaternário de Amônio. Limpa e desinfeta o
ambiente deixando agradável perfume.

CARACTERÍSTICAS: Desinfetante de uso geral, super
concentrado, à base de Quaternário de Amônio. Limpa e
desinfeta o ambiente, em uma única operação deixando
agradável perfume. Disponível no Sistema Easy 2 Dose. Dosador

FINALIDADE: Indicado para desinfecção, limpeza e
odorização de superfícies laváveis. Eﬁcácia
bactericida comprovada.

incorporado a embalagem. Simples de instalar e fácil de usar.

FRAGRÂNCIA: Floral, Lavanda e Blue Sky

9028121

Lavanda 5L

9039006

9028124

5L
Easy 2 Dose 5L

C A R A C T E R Í S T I C A S : Desinfetante e
desincrustante para louças sanitárias.

FINALIDADE: Desinfetante de uso geral,
que além de sua ação bactericida, limpa e
desodoriza vasos sanitários e mictórios.
Seu alto poder de limpeza remove
manchas e encardidos em geral
melhorando o aspecto da louça sanitária.

FINALIDADE: Indicado para desinfecção de ambientes.
Devido a sua alta concentração de ativos proporciona um
baixo custo em uso.
FRAGRÂNCIA: Floral, Lavanda e Blue Sky

9028021

5L

MASTER SANITARY

Finalidade: Indicado para a limpeza de
superfícies em geral , pisos, vidros e
espelhos, etc. Eﬁciente na remoção de
mofo.

Floral 5L

CÓDIGO

CÓDIGO

5L

MASTER BAC ULTRA

MASTER BAC

MASTER OXY
FACILITY

9039005

9028024 Lavanda 5L

5L

9028113

Easy 2 Dose 5L

Blue Sky 5L

9028068

Floral 5L

9028069 Lavanda 5L

9039003 Lavanda Easy 2 Dose 5L
9039004 Blue Sky Easy 2 Dose 5L

9028075

500 ml

Automotivo

7 898535 351581

7 898535 351598

7 898535 351604

7 898535 351611

7 898535 351543

7 898535 351550

7 898535 351567

7 898535 351574

7 898535 350010

MASTER FLOAT
CARACTERÍSTICAS: Limpador MultiUso, para limpeza geral, limpa com
eﬁciência desde sujidades leves até as
m a i s d i f í c e i s . Te m f o r m u l a ç ã o
diferenciada que promove a remoção
de sujidades através da tecnologia de
ﬂotação de partículas.

PRACTICE
CARACTERÍSTICAS: Limpador
Multi-Uso, para limpeza geral.

FINALIDADE: Indicado para a
limpeza de paredes e superfícies
em geral.

FINALIDADE: 100% de limpeza com
economia e rapidez. Excelente
remoção de sujidades como sangue,
gorduras, graxas, óleos, manchas e
encardidos em geral.

9028001

5L

9028002

20L

9028003

50L

MASTER GREASE
CARACTERÍSTICAS: Desengraxante
concentrado formulado para
limpezas pesadas em áreas
industriais e chassis de veículos.

FINALIDADE: Desenvolvido para
remoção de óleos, graxas, fuligem,
em pisos, chassis, motores e peças
metálicas em geral. Não deve ser
utilizado em superfícies de
alumínio.

PERFECT
CARACTERÍSTICAS: Detergente
Neutro gelatinoso para limpeza
geral. Limpa sem agredir mãos e
superfícies.

FINALIDADE: Indicado para
limpeza de pisos e superfícies
laváveis em geral. Limpa e perfuma
o ambiente sem agredir as mãos e
as superfícies.
FRAGRÂNCIA: Pinho

9031017

5L

9031007

5L

9031019

Pinho

MASTER CAR
C A R A C T E R Í S T I C A S : Detergente
Neutro semi-pastoso para limpeza
automotiva.

FINALIDADE: Formulado para
limpeza de carrocerias, latarias,
chassis e áreas externas em geral de
veículos. Seu pH neutro permite a
limpeza profunda sem prejuízos às
superfícies do veículo. Sua alta
detergência permite sua utilização
também em pisos, azulejos e
superfícies em geral.

VIPER 10.000
CARACTERÍSTICAS: Detergente
desincrustante ácido formulado para
limpeza de chassis de veículos em geral.

FIN A LID A D E : D e v i d o à s u a a l ta
detergência aliada à acidez de sua
formulação, é ideal para remoção de
terra, barro, ferrugem, e sujidades
pesadas em geral. Também utilizado para
limpezas pesadas em indústrias, usinas e
fábricas em geral.

MASTER STONE

MASTER CROST

CARACTERÍSTICAS: Detergente limpa

CARACTERÍSTICAS: Detergente

CARRERA 10.000
CARACTERÍSTICAS: Detergente
desengraxante, formulado à base de
tensoativos, alcalinizantes e
solventes. Alto poder de remoção de
óleos e graxas.

FINALIDADE: Remove com
eﬁciência barro, graxas, óleos e
demais sujidades incrustadas nos
chassis de veículos pesados e de
passeio.Também utilizado para
limpezas pesadas em indústrias,
usinas e fábricas em geral.

pedras, formulado à base de
tensoativos e desincrustantes ácidos.
FINALIDADE: Indicado para remoção
de sujidades inorgânicas e
incrustações em pisos rústicos e
porosos. Remove resíduos de terra,
fuligem, ferrugem, e sujidades
inorgânicas e geral.

desincrustante.
FINALIDADE: Para superfícies já
deterioradas por ação ácida e pedras
porosas em geral. Utilizado para
remoção de incrustações em louças
sanitárias e superfícies em geral.

AIR CLEAN
CARACTERÍSTICAS: Aromatizante de ambientes,
especialmente indicado para uso em veículos.

FINALIDADE: Indicado para aplicação em
ambientes e veículos deixando agradável odor.

5L

9028039 5L

9028010

MASTER CAR 50L

9037024

VIPER 10.000 50L

9037024

CARRERA 10.000 50L

Glayds 5L

9040002 Golden 500ml
9028037

9037032

CARACTERÍSTICAS: Aromatizante
de odores,
concentrado de excelente performance mesmo em baixa
concentração de uso.

FINALIDADE: Indicado para aromatização de ambientes
em geral. Tem ação prolongada.

MASTER MARINE
CARACTERÍSTICAS: Neutralizador de odores com
formulação concentrada, que além de eliminar o mau cheiro
dos ambientes deixa agradável fragrância por tempo
prolongado.

FINALIDADE: Indicado para eliminar odores indesejáveis
causados por tabaco, alimentos, urina e odores corporais,
deixando o ambiente com agrável odor.
FRAGRÂNCIA: Liberty, Refresh e Capim Limão.

9040001 Glayds 500ml
9031011

MASTER HARMONY

Golden 5L

9040003 Flower 500ml

9028082 Natureza 500ml
9028084 Glamour 500ml

9028098

Liberty 1L

9028095

Refresh 1L

9028115 Capim Limão 1L

