Para uma vida melhor.

SEM ÁLCOOL

LIMPEZA PROFISSIONAL
Especial para limpeza higiénica,
reabilitação da operação higiénica de
sistemas de transporte de líquidos
e sistemas de tubulação nas áreas
de água potável ou de processo

+

system

Higiene

Eficaz contra bactérias e microorganismos
Eficaz contra gordura e sujidade
Amigo dos materiais
Reduz odores

Produzido na Alemanha

Especialmente desenvolvido para
manutenção higiénica e limpeza de sistemas
lubrificados a água ou com água processada
Fabricado na Alemanha

www.kolibri-net.com
é uma marca

www.higibox.pt

marketing@higibox.pt

Para uma vida melhor.

SEM ÁLCOOL

LIMPEZA PROFISSIONAL
Especial para limpeza higiénica,
reabilitação da operação higiénica de
sistemas de transporte de líquidos
e sistemas de tubulação nas áreas
de água potável ou de processo

system

+

Problemas possíveis com lubrificantes ou água processada:
• Formação de odores e poluição do ar
• Alterações na qualidade devido a microorganismos
• Maior risco de falha de sistemas e ﬁltros
• Maiores custos para manutenção
• Maior possibilidade de doença

Higiene

Eficaz contra bactérias e microorganismos
Eficaz contra gordura e sujidade
Amigo dos materiais
Reduz odores

Possíveis causas para estes problemas:
• Aparecimento de fungos e bactérias no lubriﬁcante ou na água
• Demasiados adi�vos

Produzido na Alemanha

Os químicos causam o impacto / desvantagens:
• Agressivos ou cáus�cos
• Necessidade de armazenamento e aplicação
• Dosagem incorreta ou demasiada representa um perigo
• Usualmente requer vestuário de segurança extensivo
• Formação de resistência provoca custos adicionais
Ecodis system:
• Custo reduzido. Económico e eﬁciente
• Sem necessidade de mudança de sistema
• Sem interrupções de trabalho
• Classe de perigo de água (WGK) 0
• Fácil de u�lizar, a dosagem em excesso não é possível
• Combate odores de microorganismos e actua contra resistência
A fórmula do ecodis system vai de encontro aos requerimentos
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www.higibox.pt
é uma marca

marketing@higibox.pt

system D
Agente líquido para desinfecção e manutenção de sistemas
de transporte de líquidos com arrefecimento com lubrificantes
misturados com água ou água processada.
Vantagens:
• Elimina 99.999% das bactérias,
fungos e vírus
• Fácil de usar
• Não requer rotulagem
• Classe de risco de água (WGK) 0
• Sem álcool
• Sem surfactantes
• Sem fragâncias
• Sem conservantes
• Não corrosivo
• Fácil de armazenar
• Suave para os materiais
• Passou teste dermatológico da
Dermatest GmbH com “muito bom”

SEM ÁLCOOL

ADITIVO DESINFECTANTE
Especial para limpeza higiénica
de sistemas de transporte de líquidos
com refrigeração por lubrificantes
misturados com água ou
água processada

+

DESINFECÇÃO
………………......

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Ferramentas de máquinas e
sistemas Centrais com refrigeração por
lubriﬁcantes misturados com água

………………......
EMBALAGENS

Produto

Volume

Número de
Artigo

ecodis
System D

Recipiente
10 Litros

49201006

ecodis
System D

Recipiente
20 Litros

49201007

ecodis
System D

Recipiente
500 Litros

Por
Encomenda

Registo / certificação:
• Registo BAuA : PT 1, PT 2, PT 3, PT 4,
PT 5, PT 11, PT 12
• Registado na lista de desinfectantes IHO
• Testado de acordo com as normas
Europeias:
Levurocidas: EN 1650, EN 13697
Bactericidas: EN 1276, EN 13697
Legoniella: EN 13623
Virucidal: EN 14476

Higiene

Fácil de utilizar
Eficaz contra 99,999% das bactérias
Amigo dos materiais
Reduz odores

Aplicação:
Doseamento ou injecção
Produzido na Alemanha

O Ecodis System D é adequado para
desinfecção e limpeza de ferramentas e
sistemas centrais com lubriﬁcantes à base
de água. Elimina os fungos e previne novo
aparecimento dos mesmos. O Ecodis
System D combate microorganismos
eﬁcazmente, mesmo em locais de di�cil
acesso. Ao aplicar, liberta uma ligeira
fragância por um curto período de tempo.
é uma marca

Aparência:
densidade
Valor PH
Ponto de inﬂamação
Concentração de aplicação
Classe de Perigo de água
Salinidade

0,90
9,50
n.b.
1 – 1,5
0
>1

Líquido transparente
[g/100g]
[°C]
[%]
[g/100g]

Para mais informações, entre em contacto com a Higibox

0,02
0,1

DIN 51757
DIN 51369
DIN ISO 2592

www.higibox.pt

marketing@higibox.pt

system R

LIMPEZA
DESINFECÇÃO
PROTEÇÃO
………………......

Agente líquido para desinfecção e manutenção de sistemas
de transporte de líquidos com arrefecimento com lubrificantes
misturados com água ou água processada.
Vantagens:
• Combate bactérias e fungos
• Fácil de usar
• Não requer rotulagem
• Classe de risco de água (WGK) 0
• Sem álcool
• Sem surfactantes
• Sem fragâncias
• Sem conservantes
• Não corrosivo
• Fácil de armazenar
• Suave para os materiais
• Passou teste dermatológico da
Dermatest GmbH com “muito bom”

SEM ÁLCOOL

LIMPEZA PROFISSIONAL DE
SISTEMAS
Para enxaguar e limpar
sistemas de transporte de líquidos
com refrigeração por lubrificantes
misturados com água ou
água processada

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ferramentas de máquinas e
sistemas Centrais com refrigeração por
lubriﬁcantes misturados com água

………………......
EMBALAGENS

Produto

Volume

Número de
Artigo

ecodis
System R

Recipiente
10 Litros

49201106

ecodis
System R

Recipiente
20 Litros

49201107

ecodis
System R

Recipiente
500 Litros

Por
Encomenda

Aplicação:
Doseamento ou injecção

+
Higiene

Fácil de utilizar
Limpeza de gordura e sujidade
Elimina microorganismos

Produzido na Alemanha

O Ecodis System R é adequado para
limpeza de sistemas de transporte de
líquidos lubriﬁcados à base de água ou
água processada. Dissolve gorduras e
óleos.

é uma marca

Aparência:
Densidade
Valor do PH
Ponto de inﬂamação
Concentração de aplicação
Classe de Perigo de Água
Salinidade

0,90
9,50
n.b.
1 – 1,5
0
>1

Líquido transparente
[g/100g]
[°C]
[%]
[g/100g]

Para mais informações, entre em contacto com a Higibox

0,02
0,1

DIN 51757
DIN 51369
DIN ISO 2592

www.higibox.pt

marketing@higibox.pt

system WS

LIMPEZA
DESINFECÇÃO
PROTEÇÃO

………………......
Agente líquido para desinfecção e manutenção de sistemas
de transporte de líquidos, dispositivos e sistemas de tubos.
Vantagens:
• Combate microorganismos, bactérias
e fungos
• Fácil de usar
• Não requer rotulagem
• Classe de risco de água (WGK) 0
• Sem álcool
• Sem surfactantes
• Sem fragâncias
• Sem conservantes
• Não corrosivo
• Fácil de armazenar
• Suave para os materiais
• Passou teste dermatológico da
Dermatest GmbH com “muito bom”

SEM ÁLCOOL

LIMPEZA PROFISSIONAL
Especial para limpeza higiénica,
reabilitação da operação higiénica de
sistemas de transporte de líquidos
e sistemas de tubulação nas áreas
de água potável ou de processo

+

ÁREAS DE APLICAÇÃO
Ferramentas de máquinas e
sistemas Centrais com refrigeração por
lubriﬁcantes misturados com água

………………......
EMBALAGENS

Produto

Volume

Número de
Artigo

ecodis
System WS

Recipiente
10 Litros

49201206

ecodis
System WS

Recipiente
20 Litros

49201207

ecodis
System WS

Recipiente
500 Litros

Por
Encomenda

Aplicação:
Doseamento ou injecção

Higiene

Eficaz contra bactérias e microorganismos
Eficaz contra gordura e sujidade
Amigo dos materiais
Reduz odores

Produzido na Alemanha

O Ecodis System WS é adequado para
desinfecção e limpeza de ferramentas e
sistemas centrais com lubriﬁcantes à base
de água. Elimina as bactérias e fungos,
previnindo novo aparecimento dos
mesmos. O Ecodis System WS actua
mesmo em locais de di�cil acesso. Ao
aplicar, liberta uma ligeira fragância por
um curto período de tempo.
é uma marca

Aparência:
densidade
Valor do PH
Ponto de inﬂamação
Concentração de aplicação
Classe de Perigo de água
Salinidade

0,90
9,50
n.b.
1 – 1,5
0
>1

Para mais informações, contacte a Higibox

líquido transparente
[g/100g]
[°C]
[%]
[g/100g]

0,02
0,1

DIN 51757
DIN 51369
DIN ISO 2592

www.higibox.pt

marketing@higibox.pt

