
DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

 

1Avenis-Foam 

 

Detergente, em espuma, pronto-a-usar de ação rápida para a limpeza de rotina em 

sanitários, com uma formulação de ácidos inovadora e ecológica. 

Remove depósitos de calcário, incrustações de urina e resíduos de sabão. 

O pulverizador de espuma permite um trabalho ergonómico sem formar aerossóis. 

Graças às propriedades de elevada formação de espuma, o consumo do produto é muito 

reduzido. 

Indicado para superfícies e objetos da área sanitária resistentes aos ácidos e à água, tais 

como azulejos e tijoleiras, lavatórios, sanitas, urinóis em cerâmica, porcelana ou aço 

inoxidável. 

 

2Kiehl-Parketto-Clean Concentrado 

 
Descrição 

Produto para pavimentos em Parquet e Laminados isento de sabão e ceras, com 

excelentes propriedades de limpeza e absorção da sujidade. 

Ligeiramente perfumado, conserva os materiais, não sujeito a ADR. Devido à sua 

formulação ecológica, este produto recebeu a Eco-Label da União Europeia 

3Optima 

 

Descrição 

É um multiusos, pronto a usar, para a limpeza de superfícies e vidros. 

Ideal para a limpeza diária de todas as superfícies resistentes à água. 

A sua formulação especial, previne a corrosão em materiais sintéticos. 

Assim, é perfeitamente adequado para usar em materiais sintéticos e superfícies de vidro 

acrílico. 

Preserva o material, seca rapidamente sem deixar manchas e, acentua o aspecto natural 

das superfícies limpas. 

Devido à forma "amiga" do ambiente, este produto recebeu o rótulo ecológico da UE. 

https://www.prosam.pt/pt/marcas-comercializadas/kiehl
https://www.prosam.pt/pt/marcas-comercializadas/kiehl
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4Rivas 

 
Descrição 

Produto de limpeza intensivo isento de tensioactivos, de secagem rápida e com excelentes 

resultados de limpeza. Graças ao seu efeito de secagem rápida, a superfície limpa pode 

voltar a ser usada rapidamente. Este efeito é obtido sem a utilização de álcalis, ácidos, 

tensioactivos ou enzimas. Uma vez que este produto pode ser utilizado em pavimentos 

com revestimentos têxteis e não têxteis, reduz o número de produtos a utilizar nas 

instalações 

 

5Duocit-Eco Balance 

 
Descrição 

Produto de limpeza sem perfumes ou corantes, para a remoção rápida de calcário e 

resíduos de cosméticos em áreas sanitárias. 

Devido à sua formulação ecológica, este produto recebeu a certificação Eco-Label da 

União Europeia e a Nórdica Eco-Label. 

Indicado para todas as superfícies e objetos da área sanitária resistentes à água, tais 

como torneiras, lavatórios, banheiras, polibans, sanitas, espelhos, azulejos.... 

6Green Crystal 

Descrição 

Multiusos, limpa-vidros, desenhado para a manutenção e limpeza de vidros, espelhos, 

cromados, ecrãs, teclados, mesas, fórmica e uma grande variedade de superfícies em 

geral, de forma ecológica. 

Não deixa escorrimentos e seca instantaneamente. 

Efeito anti-embaciamento. 
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7Ambital-Eco Concentrado 

 
Descrição 

Ambital-eco-concentrado é um produto para limpeza e manutenção, inovador, cuja alta 

qualidade de tratamento de pavimentos combina com a limpeza ecológica, preservando o 

brilho das superfícies. 

Seca sem deixar manchas e proporciona uma superfície anti-deslizante. 

Indicado para todos os pavimentos resistentes à água, duros e flexíveis, tais como PVC, 

linóleo, borracha, polifinas, mármore, tijoleiras e resina de epoxi, assim como para 

pavimentos revestidos. 

 

8Ambital-Eco Concentrado Balance 

 
Descrição 

Ambital-eco-concentrado balance é um produto de manutenção inovador, cuja alta 

qualidade de tratamento de pavimentos é combinada com uma limpeza ecológica, 

preservando o brilho das superfícies. 

Seca sem deixar manchas e proporciona uma superfície anti-deslizante. 

9Ceradur-Eco 

 
Descrição 

Emulsão não metalizada de polimento, auto-brilhante, com grande capacidade de 

formação de filme. 

Indicado para todos os pavimentos resistentes à água, duros e flexíveis, tais como PVC, 

linóleo, borracha, vinis almofadados, polifinas, mármore, granito e tijoleira terrazo. 

Também recomendado para a protecção de vernizes em pavimentos de madeira ou 

cortiça. 
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10Arcandis-Eco 

 
Descrição 

Detergente líquido concentrado para máquinas de lavar a louça profissionais de um ou 

mais tanques. 

Remove rápida e eficazmente manchas de chá e café, bem como depósitos de alimentos 

difíceis de retirar. 

Indicado para toda a louça de porcelana resistente à alcalinidade, vidro, plástico e aço 

inoxidável. 

 

11 Green Dishwasher 

Descrição 

Lava-loiça manual ecológico, ultra concentrado com efeito higienizante e, com agradável 

perfume. 

Apropriado para a lavagem manual de todo o tipo de utensílios de cozinha. 

Alto poder desengordurante e elevado rendimento. 

Com espuma ativa e efeito anti-gordura. 

12Green Degreaser 

 
Descrição 

Forte desengordurante alcalino. 

Desengordurante geral ecológico concentrado para a limpeza de sujidades muito 

persistentes e difíceis. 

Muito apropriado para a limpeza de superfícies muito engorduradas em geral. 

Produto muito polivalente e com um amplo espectro de utilização. 

 

 

 

13Green Toilet 

Descrição 

Detergente desincrustante de elevada eficácia para a limpeza e higienização geral de 

zonas sanitárias. Indicado para cromados, aço inoxidável, porcelanas, paredes e 

pavimentos. O seu odor agradável permanece prolongadamente no ambiente. 

https://www.prosam.pt/pt/marcas-comercializadas/kiehl
https://www.prosam.pt/pt/marcas-comercializadas/proeco


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


