
NOVA 
FÓRMULA

poder de limpeza 
mais forte, sem 

manchar

Tecnologia de ponta combinada com facilidade de utilização 
para criar uma fórmula incrivelmente eficaz e amiga do 
ambiente
Fórmula patenteada
Natural e completamente biodegradável,
sem manchar.

Limpeza otimizada
Poder de limpeza ainda mais forte 
desenvolvido para ambiente hospitalar.

Conveniente e eficaz
Toalhete descartável, ideal para 
limpeza geral.

Multisuperfícies
Pode ser utilizado em superfícies e equipamentos.

Isento de álcool e desinfetante
Extremamente seguro, não contém 
químicos nocivos e utiliza  a mesma 
tecnologia de muitos champôs e produtos 
de cuidado da pele. 



TOALHETES 
DETERGENTES

Toalhetes multisuperfícies para 
limpeza geral. Não mancham e 
oferecem um poder de limpeza 
superior. 

EMBALAGENS COM 
CLIP

A embalagem com clip 
integrado mantém os toalhetes 
acessíveis, sem risco de caírem 
no chão e sempre perto do 
utilizador. O clip integrado na 
embalagem é reforçado e 
angulado, encaixando 
perfeitamente nos suportes 
dos medidores de pressão 
arterial, cadeiras, barras das 
camas, suportes de monitores, 
portas de armários, trolleys, 
etc.

LIMPEZA OTIMIZADA

Os toalhetes detergentes 
Clinell são diferentes dos 
outros. A sua formulação é 
incrivelmente eficaz e amiga do 
ambiente. Oferece uma ótima 
limpeza multisuperfíces em 
ambiente hospitalar.
Muitos dos produtos 
detergentes têm como base 
óleo e fosfatos o que deixa 
manchas e resíduos associados 
à poluição aquática e danos 
ambientais.

Os toalhetes detergentes 
Clinell patenteados usam 
componentes que diminuem a 
tensão superficial de um 
líquido e atua como 
detergente.
Isto deriva da utilização de 
fontes sustentáveis e 
renováveis como a cana do 
açúcar em vez de óleo, 
auxiliando numa rápida 
biodegradação.

As moléculas surfactantes 
permitem a ausência de 
manchas e um excelente poder 
de limpeza.
A eficácia destas moléculas 
também significa que são 
necessários menos surfactantes 
para o efeito pretendido, 
contribuindo para minimizar 
resíduos e manchas.
Isentos de álcool ou 
desinfetante, são 
extremamente seguros de usar.
Não contêm químicos nocivos 
e de muitos champôs e 
produtos de cuidado da pele. 

UTILIZAÇÕES

SUPERFÍCIES
Colchões, barras de camas, 
tampos de mesas, puxadores, 
secretárias, macas de 
examinação, etc.

EQUIPAMENTOS
Telefones, teclados e 
acessórios, cadeiras de rodas, 
corrimões, etc.

Colocar equipamento de 
proteção individual apropriado 
e retirar um toalhete da 
embalagem.

Limpar da área limpa para a 
suja com movimentos em 
forma de “S”, evitando tocar 
duas vezes na mesma área.

Trocar de toalhete se este ficar 
sujo ou seco e descartar. Secar 
a superfície com um papel seco 
ou uma toalha.

Adote sempre as orientações e 
procedimentos de limpeza dos 
fabricantes dos equipamentos.

REF DESCRIÇÃO TOALHETES POR 
EMBALAGEM

CDCP60 Toalhetes detergentes Clip Pack 60 60

CDT110 Toalhetes detergentes Tubo 110 110

CDT110R Toalhetes detergentes Tubo Recarga 110 110

CDW215 Toalhetes detergentes 215 215

CDB260 Toalhetes detergentes balde 260 260

CDB260R Toalhetes detergentes balde recarga 260 260


