CATÁLOGO DE PRODUTOS

Detergentes Neutros

Para sua segurança, todos os produtos da linha Kitchen Care Ecomaster estão em conformidade com as normas da Anvisa - MS

MASTER DET

MASTER MAGNUM

MASTER DET ULTRA

Detergente neutro indicado para lavagem de louças

Detergente neutro indicado para lavagem manual de

Detergente

como talheres, copos, pratos, bandejas, utensílios,

louças como talheres, copos, pratos, bandejas,

louças,

equipamentos e superfícies, em geral. Aplicado em

utensílios, equipamentos e superfícies, em geral.

equipamentos e superfícies, em geral. Aplicado em

qualquer estabelecimento com área alimentícia, tais

Aplicado em qualquer estabelecimento com área

qualquer estabelecimento com área alimentícia, tais

como

alimentícia,

como

restaurantes,

refeitórios,

hotéis,

motéis,

tais

como

restaurantes,

refeitórios,

neutro

talheres,

restaurantes,

indicado

para

copos,

pratos,

refeitórios,

lavagem

de

utensílios,

hotéis,

motéis,

lanchonetes e hospitais. Disponível em bombonas de

hotéis, motéis, lanchonetes, açougues, peixarias,

lanchonetes e hospitais. Disponível em bombonas de

5 litros, 20 litros e 50 litros.

hospitais. Disponível em bombonas de 5 litros.

5 litros.

MASTER STAR
Detergente líquido para limpeza geral, bastante
versátil, pois pode ser aplicado em superfícies como
pisos e azulejos, assim como para equipamentos e
utensílios em geral. Sua alta concentração permite o
trabalho

com

altas

diluições,

tornando-se

extremamente econômico. Sua aplicação é segura
em áreas de manipulação de alimentos. Disponível
em bombonas de 5 litros.

MASTER COOK
Detergente

para

lavagem

panelas, tigelas, talheres,
equipamentos

em

área

manual
utensílios

de

louças,

e

outros

de manipulação de

alimentos. Sua alta concentração permite altas
diluições,

trazendo

economia.

Sua

formulação

balanceada remove as sujidades mais difíceis, sem
agredir a pele dos manipuladores,
produto
litros.

seguro.

Disponível

sendo

um

em bombonas de 5

Para sua segurança, todos os produtos da linha Kitchen Care Ecomaster estão em conformidade com as normas da Anvisa - MS

MASTER KITCHEN

MASTER WHITE

Formulado para limpeza desengordurante pesada em cozinhas e

Eficiente clareador de tábuas de altileno, amplamente indicado

podendo, assim, ser aplicado em qualquer tipo de superfície

áreas

para

lavável. Utilizado na limpeza geral em cozinhas, restaurantes,

superfícies

de

cozinhas industriais, açougues, padarias, indústrias alimentícias e

lanchonetes,

supermercados. Sua sinergia entre tensoativos e cloro ativo cria

refeitórios,

açougues

formulação balanceada,

e

demais

áreas

de

manipulação
e

de

alimentos.

equipamentos

em

Aplicado

geral.

A

em

pisos,

combinação

de

agentes alcalinizantes e tensoativos garantem seu alto poder

manipulação de alimentos. Este produto é isento de causticidade,

desengordurante refletindo em alto rendimento e economia,

sendo de baixa corrosão e odor e amplamente seguro em suas

mesmo na limpeza das sujidades mais difíceis. Com sua

aplicações. Disponível em bombonas de 5

formulação

balanceada,

não

ataca

os

pisos

industriais

aumentando sua vida útil. Seu uso frequente evita formação de
incrustações e depósitos de gordura, evitando que o piso fique
escorregadio e perigoso. Disponível em bombonas de 5 litros.

Auxiliares

Desengordurantes

MASTER FREE
Potente desengordurante alcalino com

áreas

de

processamento

alimentício

diversas

como

seu potente poder de limpeza e alvejamento das superfícies,
através da remoção de sujidades alimentares impregnadas,
promovendo

branqueamento

e

melhoria

no aspecto dos

utensílios. Possui alta viscosidade e embalagem especial com
valvula pump para maior segurança na aplicação, evitando
respingos. Disponível em bombonas de 5 litros.

MASTER AMONIAL

MASTER GRILL

MASTER METAL

Detergente amoniacado, com alto poder desengordurante, para

Desincrustante alcalino formulado para ação em sujidades

Óleo Mineral para áreas de manipulação de alimentos e polidor

limpeza de pisos e superfícies laváveis em geral. Sua alta

pesadas nas superfícies com acúmulo de gordura carbonizada em

de

diluição

garante

baixo

em

uso,

com

de

inox.

Sua

utilização

superfícies

a uniformidade

excelente

áreas de manipulação de alimentos. Com sua composição

brilho

alcalina, é indicado para limpeza de fornos, chapas, fogões,

película protetora

alcalinizantes possui alto poder de limpeza em coifas, fogões,

fritadeiras, assadeiras, formas, grelhadores, churrasqueiras que

facilitando a limpeza posterior.

equipamentos e utensílios de alumínio, chapa galvanizada e

estejam com incrustações de gorduras carbonizadas. Disponível

para

superfícies pintadas, sem riscos de corrosão. Disponível em

em bombonas de 5 litros.

de contaminação. Disponível em bombonas de 5 litros.

que

de

garante

performance na limpeza. Sua combinação de tensoativos e

bombonas de 5 litros.

custo

aço

no

aço inoxidável, além de formar uma

dificulta

a
Sua

aderência

de sujidades,

formulação

específica

áreas alimentícias é totalmente segura, eliminando riscos

Lavagem Mecânica de Louças

Para sua segurança, todos os produtos da linha Kitchen Care Ecomaster estão em conformidade com as normas da Anvisa - MS

MASTER DISH
Detergente

alcalino

louças e copos

formulado

em máquinas

para lavagem
de lavar

mecânica

automáticas.

MASTER DRY

MASTER DISH CL

de

Auxiliar na secagem das louças, sendo dosado no enxágue final,

Detergente alcalino clorado formulado para lavagem mecânica de

Sua

nas máquinas automáticas. Essencial para manter os utensílios

louças e utensílios em máquinas de lavar automáticas. Por

de espuma

com boa aparência e reduzir tempo e mão de obra no processo

possuir cloro ativo em sua formulação, limpa as louças e

garantem a MASTER DISH maior eficiência em lavadoras de

de lavagem. MASTER DRY promove secagem rápida e sem

utensílios processados,

copo, eliminando odores ao final da lavagem. Disponível em

vestígios de manchas, realçando o brilho das louças e utensílios.

Disponível em bombonas de 5 litros, 20 litros e 50 litros.

bombonas de 5 litros e 20 litros.

Possui, em sua formulação, conservante de grau alimentício,

formulação isenta de cloro e baixa formação

além de proporcionar maior brilho.

evitando contaminações químicas. Disponível em bombonas de 5
litros e 20 litros.

MASTER DISH CL POWDER

MASTER INOX

Detergente alcalino clorado granulado, formulado para lavagem

Detergente desincrustante ácido, formulado para remoção de incrustações inorgânicas
em euipamentos de aço inox e resistentes à acidos, em geral. Extremanente
eficiente para remoção de incrustações calcárias, em máquina de lavar louças, por
possuir baixa formação de espuma. Disponível em bombonas de 5 litros.

mecânica de louças e utensílios em máquinas de lavar automáticas.

Por possuir cloro ativo em sua formulação, limpa as louças e
utensílios processados, além de proporcionar maior brilho e grande
eficiência na remoção de manchas. Possui 100% de ingredientes
ativos em sua formulação,

garantindo

alta

performance

dosagens baixas. Disponível em cápsulas de 5,5 quilos.

em

MASTER BAC FOOD CL

MASTER BAC FOOD AP

Desinfetante clorado líquido com alta eficiência anti-microbiana.

Produto inovação para o segmento de cozinhas, possui alta

Estabilizantes presentes em sua fórmula garantem sua eficácia

concentração do princípio ativo Ácido Peracético em sua

mesmo

a

alta

formulação, princípio ativo este reconhecido como um dos mais

concentração de cloro ativo presente em sua fórmula garante

eficientes na eliminação de microorganismos. É extremamente

eficiência mesmo a altas diluições, eficiência esta comprovada

prático no uso por dispensar o enxágüe, pois decompõe-se em

por laboratórios oficiais,

água, Oxigênio e Ácido Acético, substâncias estas atóxicas que

após

tempo

prolongado

de

estocagem.

A

trazendo grande economia na etapa

não agridem o meio ambiente e não contaminam quimicamente

de desinfecção. Disponível em bombonas de 5 litros.

as áreas de manipulação de alimentos. Sua alta diluição e
rendimento

refletem em economia no uso. Disponível

em

bombonas de 5 litros.

FLV (Frutas, Legumes e Verduras)

Superfícies e Equipamentos

Para sua segurança, todos os produtos da linha Kitchen Care Ecomaster estão em conformidade com as normas da Anvisa - MS

MASTER GREEN
Desinfetante clorado líquido para hortifrutículas. Sua formulação
adequada para alimentos oferece ação antimicrobiana sem
contaminá-los. Utilizado via dosagem automática. Disponível em
bombonas de 5 litros.

MASTER FREE CL

MASTER BAC FOOD QA

Potente desengordurante alcalino com cloro ativo em sua

Detergente e desinfetante para

formulação, podendo assim ser aplicado em diversos tipos de

alimentos

superfícies laváveis. Amplamente utilizado na limpeza geral em

higienização de superfícies, pisos e equipamentos em somente

adequada para alimentos oferece ação antimicrobiana sem

cozinhas,

laticínios,

uma operação. Produto seguro por não provocar corrosão em

contaminá-los. Utilizado via dosagem manual. Disponível em

frigoríficos e demais áreas de manipulação de alimentos. Devido

materiais metálicos e ser seguro aos aplicadores. Alta eficácia

potes de 2 quilos e baldes de 5 quilos.

ao cloro ativo em sua formulação, remove com eficiência bolor,

bactericida mesmo a altas diluições, trazendo economia com seu

fungos, mofos das superfícies além de promover desinfecção no

baixo custo em uso. Disponível em bombonas de 5 litros.

restaurantes,

lanchonetes,

refeitórios,

ambiente. Disponível em bombonas de 5 litros.

à

base

de

áreas de manipulação de

Quaternário

de

Amônio.

Promove

MASTER GREEN POWDER
Desinfetante clorado em pó para hortifrutículas. Sua formulação

Sistemas de dosagem / diluição / lavadoras

DOSADORES PARA LAVAGEM
MECÂNICA DE LOUÇAS

LAVADORAS DE LOUÇAS

Com tecnologias avançadas em sistemas de dosagem, levamos a
nossos clientes segurança e redução de custos nos sistemas de
lavagem mecânica de louças. Possuímos soluções para atender
desde pequenos estabelecimentos até os maiores com milhares de
refeições por dia.
Nossos dosadores atendem tanto ao sistema de detergente líquido
quanto ao sistema com detergente granulado. Nossa equipe técnica
especializada instala e presta a devida assistência técnica para
perfeito funcionamento do sistema, gerando economia e qualidade na
higienização de louças.

As lavadoras de louças industrial garantem maior eficiência na
limpeza de pratos, talheres, bandejas, entre outros utensílios. São
opções ideais para utilização em cozinhas
industriais,
supermercados, restaurantes
e
outros
estabelecimentos
comerciais. A indicação de um estilo leva em consideração a
quantidade de louças a ser higienizada em um determinado período
de tempo, os tamanhos dos utensílios de mesa, o espaço e o fluxo
disponíveis na copa de lavagem, carga elétrica e outras utilidades.
Contam com dispositivos de segurança, painéis de comando
fáceis de usar e controladores automáticos de nível e de
temperatura da água. Nossos profissionais podem indicar aquele que
melhor atende os requisitos de seu restaurante.

CENTRAIS DE DILUIÇÃO MASTER
DOSE
Para levar ao nosso cliente sempre a melhor relação de custo do produto diluído,
apresentamos os diluidores Master Dose. Como nossos produtos são altamente
concentrados, esses equipamentos facilitam a operação por realizar a diluição dos
produtos automaticamente. Podem ser diluídos com esses equipamentos:
detergentes, desinfetantes e desengordurantes líquidos. Nossa equipe técnica
instala e mantém as centrais de diluição regulados conforme a necessidade do cliente.
As vantagens de utilização de equipamentos
adequados são:
- Diminuição do risco de manipulação de produtos químicos concentrados SEGURANÇA AO OPERADOR;
- Confiabilidade nas diluições recomendadas pela
Ecomaster;
- Redução de custos nas operações de
higienização;
- Garantia de desinfecção no caso dos
desinfetantes.

GERADOR DE ESPUMA
MASTER FOAMER
Master Foamer é um diluidor que combina a diluição
automática de alto
desempenho com
a
geração de
espuma. Sua pistola permite a
operação de liga e desliga de forma muito simples
através de sua pistola com engate rápido. A operação
de enxágüe é tremendamente facilitada em função do
engate rápido que permite desconectar da garrafa de
detergente e utilizar a mesma mangueira para fazer a
aplicação da água. Através do kit Sprayer, pode ser
disponibilizada a operação de sanitização também.
Podem ser
utilizados
com esse
sistema:
detergentes, desinfetantes
e desengordurantes
líquidos.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.hasolucoes.com.br
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São Paulo - SP

