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Limpador de Chapas e Grill – Limpa Grelhas de Churrasqueira
Limpador de chapas bifeteiras e grill Chef Alcalino HT, remove resíduos gordurosos
impregnados e carbonizados na superfícies de chapas, tostadeiras, grelhas, frigideiras, grill e
fogões em cozinhas de restaurantes, padarias, churrascarias e lojas de fast food; Aprovado
para utilização em indústria alimentícia; Não contem fragrância; Aplicar o chef alcalino na
superfícies aquecida entre 120 a 180°C deixando agir por 1 minuto e fazer raspagem com
espátula ou fibra retirando a gordura carbonizada impregnada até que a superfície fique
limpa; Após a limpeza os resíduos gerados são consumidos e neutralizados não tendo
necessidade do enxague.
 
Embalagem com 5 Litros.
Produto pronto para uso na cor vermelha.
*Remove gorduras impregnados em chapas e tostadeiras.

 

Limpador de Chapas e Grill Mult Uso – Limpa Grelhas de Churrasqueira
Poderoso limpador desengordurante Mult Uso grau alimentício de equipamentos e utensílios
de cozinhas, remove sujeiras difíceis, resíduos gordurosos impregnados e carbonizados na
superfícies de chapas, tostadeiras, grelhas, frigideiras, grill e fogões em cozinhas de
restaurantes, padarias, churrascarias e lojas de fast food; Aprovado para utilização em
indústria alimentícia; Não contem fragrância; Aplicar na superfícies com borrifador deixando
agir e fazer a limpeza com uma espoja ou fibra retirando a gordura carbonizada impregnada
até que a superfície fique limpa; Limpeza extrema diluir 1x1 (faz 10 litros) e limpeza pesada
diluir 1x5 (faz 25 litros).
 
Embalagem com 5 Litros.
Produto concentrado sem fragrância.
*Remove gorduras impregnados em chapas e tostadeiras.

 

Limpador de Fornos – Limpa Fornos Elétricos e a Gás
Limpador de fornos, turbo chef e fritadeiras Chef Cleaner, desengordurante de alto
desempenho remove óleos, gorduras, sujidades, molhos e alimentos secos impregnados em
fornos, formos combinado, turbo chef, tostadeiras, fritadeiras em cozinhas de restaurantes,
padarias, churrascarias e lojas de fast food; Aprovado para utilização em indústria alimentícia;
Não contem fragrância; Pulverize o Chef Cleaner puro sobre a superfície e deixe agir por 5
minutos e com uma fibra sintética efetuar a limpeza das sujidade, após limpeza remova todos
os resíduos com um tecido de fibra absorvente até que a superfície fique completamente
limpa;
 
Embalagem com 5 Litros.
Produto para o pronto uso na cor rosa.
*Remove gorduras impregnados em Fornos e Turbo chef.

 

Limpador de Aço Inox – Abrilhantador de Aço Inox
Restaurador de superfícies do aço inox KLYO Limpa inox, remove pontos de oxidações,
resíduos e manchas formado uma película protetora em superfícies de mesas, refrigeradores,
fogões, fornos, cafeterias, coifas, armários, corrimãos, elevadores e equipamentos de
cozinhas e hospitalares; Diluir na proporção de 1 parte do KLYO para até 19 partes de água
(1:20) de acordo com o tipo de sujidades; Pulverize o limpa Inox diluído sobre a superfície do
inox deixando agir por alguns segundos e esfregar com esponja ou fibra de limpeza, em caso
de aço escovado seguir o sentido do mesmo e após a aplicação usar um tecido seco para
restaurar o brilho.
 
Embalagem com 5 Litros.
Produto concentrado incolor sem fragrância.
*Remove pontos de oxidação e marcas de borras em cafeteiras.
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Limpador Pós Obra - Limpa Pisos Pós Obras
Limpador de pisos pós obra KLYO Max, desincrustante ácido de pisos para remover
incrustações de cimento, rejunte, cal, argamassas e tintas provenientes do pós obras em
pisos de cerâmica, porcelanato, pastilhas e em azulejos; Diluir nas proporções de 1 parte do
produto para até 9 partes de água (1:10) de acordo com o tipo de sujidades; Aplicar a
solução deludia na superfície do piso com um regador deixando agir por 7 minutos e com um
escovão ou uma lavadora efetuar a remoção das incrustações, após a limpeza enxaguar o
piso com água até que a superfície fique completamente limpa.
 
Embalagem com 5 Litros.
Produto concentrado na cor amarelo claro.
*Remove incrustações de pisos pós obras.

 

Fibras Abrasivas Bralimpia
Fibras abrasivas Bralimpia a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo à prova d’água;
Utilizadas manualmente ou nos suportes (Manual ou LT Bralimpia) em diversas aplicações
desde cozinhas profissionais até a limpeza pesada de pisos e paredes; Substituem as lãs de
aço, pois não soltam resíduos que contaminam alimentos e ambientes; Preço de fibras
abrasivas Bralimpia direto da fábrica.
 
Fibra de uso geral C 26 x L 10 cm: Limpeza geral, utensílios e pisos.
Fibra branca macia C 26 x L 10 cm: Limpa sem riscar azulejos e porcelanas.
Fibra limpeza pesada C 26 x L 10 cm: Remove crostas de panelas e fogão.
Fibra limpeza ultra pesada C 12 x L 90 cm: Remove crostas de churrasqueiras.
Fibra dupla face pequena: C 7 x L 10 cm: Possuem lado macio e outro abrasivo.
Fibra dupla face grande: C 7,5 x L 11 cm: Possuem lado macio e outro abrasivo.

 

Raspador de Segurança – Raspador Bralimpia
Raspador de segurança Bralimpia, fabricado com lâmina retrátil de aço inox com cabo
anatômico em polipropileno; Utilizado para remover sujidades incrustadas em diversas
superfícies lisas, limpeza pós obra para retirar tintas, cimentos, colas e sujidades de paredes
e pisos e para remover tintas, fitas adesivas, colas e fezes de pássaros em áreas
envidraçadas; Acompanha uma lamina retrátil; Leve e compacto e cabe no bolso; Peso 0,06
Kg; Preço de raspador de segurança Bralimpia direto da fábrica.
 
Raspador: Largura 40 x Cabo 100 mm.
Opcional: Jogo com 10 ou 100 lâminas.

 

Pulverizador - Pulverizadores Bralimpia
Pulverizador Bralimpia, fabricado em polipropileno de alta resistência para acondicionar e
carregar água, álcool e soluções de limpeza como, detergentes, limpa vidros, desinfetantes e
limpadores gerais, para as tarefas de limpeza e higienização diárias em todos os timos de
ambientes ambientes; O jato do pulverizador pode ser regulado para dirigido ou em leque;
Preço de pulverizador Bralimpia direto da fábrica.
 
Pulverizador 500 ml: Ø 70 x A 250 mm.
Pulverizador 1 Litro: Ø 100 x A 320 mm.

 

Pano Microfibra Bralimpia
Panos de microfibra para limpeza Bralimpia, desenvolvido especialmente para remoção de
sujidades de forma rápida e simples, promovendo um polimento que limpa sem danificar a
superfície de moveis de madeira, superfícies aço inox, utensílios, quadros, computadores,
vidros, espelhos e aparelhos elétricos; Cores, amarelo, azul, vermelho, verde; Preço de pano
de microfibra Bralimpia direto da fábrica.
 
Pano de microfibra: C 30 x L 30 cm.
Pano de microfibra: C 40 x L 40 cm.
Opcional Kit com 4 unidades.
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Escova de Aço para Limpar Grelha – Escova de Aço com Raspador
Escova com cerdas de aço e raspador; Utilizada para remoção de incrustações e limpeza
pesada de grelhas, grill, char broiler, churrasqueiras e superfície em geral em cozinhas,
bares, padarias, lanchonetes, hamburguerias, food truck e lojas de fast food; O raspador de
aço acoplado permite retirar sujeiras mais grossas enquanto as cerdas da escova dá o
acabamento final; Cabo de plástico anatômico com buraco para pendurar; 4 fileiras com
cerdas em aço; Peso 150 g; Preço de escova com cerdas de aço direto da fábrica.
 
Dimensões: C 300 x L 70 x A 50 mm.
Legitima Escova de aço Mult Grill.

 

Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!
Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contado conosco.

 


