
Let’s live! 
Proposta de Valor para o  

Sector Social 



À medida que a população sénior aumenta, 
podemos ajudar a mantê-la saudável e 
independente num ambiente limpo e cuidado. 
 
Compreendemos a importância de fazermos com 
que os cuidados e a enfermagem sejam seguros, 
mas também acolhedores. 
 

 

CUIDADOS CONTINUADOS SEGUROS E 
ACOLHEDORES 

 

 

SECTOR SOCIAL 



MONITORIZAÇÃO E 
CONFORMIDADE 

ATIVOS DE 
LAVANDARIA 

 
 

ASPETO DAS 
INSTALAÇÕES 

 
 
 

REDUZIR O RISCO 
DE INFEÇÕES 

O MAIS ELEVADO 
DESEMPENHO AO 

MAIS BAIXO CUSTO 

Compreendemos os seus desafios 



A Diversey acrescenta valor ao Sector Social 

PESSOAS 

SEGURANÇA 

INFEÇÕES 

PREVENÇÃO EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL 

EXPERIÊNCIA 
DOS  RESIDENTES 

SEGURANÇA 
DAS PESSOAS 

PREVENÇÃO DE 
INFEÇÕES 



Experiência dos residentes 

Os nossos programas tornarão as 
suas instalações mais limpas e 
seguras, desde o pavimento até à 
louça.  

A nossa oferta completa protege 
tudo, dos equipamentos e 
superfícies às mãos e roupas de 
cama. 

Apoiamos os nossos clientes com: 

• Aumento da produtividade e 
otimização do processo 

• Gestão de gastos 

• Facilidade de monitorização e formação 

 



Segurança das pessoas 

Oferecemos produtos químicos, 
sistemas de doseamento, rótulos 
fáceis de interpretar e materiais de 
formação o mais seguros possível 
com vista à redução do risco e 
melhoria da segurança dos 
colaboradores. 
 

Também podemos ajudar a 
minimizar o risco de pavimento 
escorregadio. 

Apoiamos os nossos clientes com: 
 
• Utensílios e equipamentos ergonómicos 

que tornam as tarefas mais fáceis e 
mais seguras 

• Melhorias de desempenho 
• Programas de formação criados à 

medida 
 



Prevenção de infeções 

Através de programas 
minuciosos, desinfetantes 
inovadores e sistemas de 
higiene das mãos inteligentes, 
podemos interromper a 
transmissão de infeções através 
das mãos e das superfícies. 

Apoiamos os nossos clientes com: 
 

• Aumento da produtividade e otimização 
do processo 

• Gestão de gastos 

• Facilidade de monitorização e formação 

 



Eficiência  operacional 

Compreendemos a sua necessidade 
de oferecer instalações mais limpas 
e seguras ao melhor custo da 
operação e, é por isso, que 
otimizamos todos os aspetos das 
suas práticas de limpeza, 
viabilizando deste modo, uma maior 
eficiência operacional e controlo de 
custos. 

Apoiamos os nossos clientes com: 
 

• Aumento da produtividade e otimização 
do processo 

• Gestão de gastos 

• Facilidade de monitorização e formação 

 



Áreas-chave do Sector Social 

OFERTA COMPLETA ÍMPAR 

 
Podemos fornecer soluções de 

higiene completas, que abrangem 
todas as suas necessidades 

Quartos de residentes 

Áreas 
comuns 

Áreas 
públicas 

Áreas 
terapêuticas 

Lavandaria 

Cozinhas 
e salas de refeições 

Bem-estar/Spa 

Áreas de 
reabilitação 



PASSO 3 

Implementar a formação 
Programa e materiais 
• Personalizar as ferramentas de formação 

para fomentar a adoção das melhores 
práticas 

• Formar os colaboradores sobre a utilização 
do produto e procedimentos 

• Ajudar na transição para o novo programa 
• Reiterar o desempenho dos colaboradores 

PASSO 2 

Selecionar os métodos 
e produtos de limpeza 

• Conceber uma solução de limpeza total 
• Integrar produtos, utensílios e 

equipamentos para otimizar os resultados 
• Simplificar e normalizar os processos 
• Responder a quaisquer requisitos 

individuais para reduzir o risco, melhorar 
os resultados e conseguir uma maior 
eficiência operacional 

PASSO 4 

Validar a eficácia da limpeza 
• Medir objetivamente o desempenho 

da limpeza e desinfeção 
• Identificar as áreas de intervenção 
• Facultar orientação e feedback 
• Fomentar continuamente a melhoria 

do processo 

PASSO 1 

Avaliar as necessidades e 
objetivos das unidades 

• Compreender as suas necessidades e 
objetivos 

• Observar as práticas de limpeza e 
desinfeção atuais 

• Identificar áreas de melhoria 
• Recomendar as boas práticas e  

protocolos 

Ajudamos os nossos clientes 

REDUZIR O 
RISCO, 

MELHORAR OS 
RESULTADOS 



Porquê a Diversey? 
Orgulhamo-nos de ser o parceiro de confiança dos operadores  

líderes no Sector da Saúde 

"Temos o prazer de trabalhar 
com a Diversey e temos a 

confiança de que continuam a 
oferecer uma vasta gama de 

soluções de higiene para darem 
resposta às contínuas 

necessidades das residências da 
Bupa" 

"A Diversey continua a ultrapassar 
os nossos robustos indicadores-

chave de desempenho, indo além 
dos atuais requisitos legais para 

garantir a vasta gama de critérios e 
especificações da Anchor, 

incluindo 

…um produto de qualidade, 
eficiência empresarial que reduza 

custos, juntamente com um serviço 
disponível, fiável e sensível  
às nossas necessidades de 

negócio" 



Soluções Inteligentes Totalmente Integradas 

Produtos 

• Produtos de limpeza 
• Desengordurantes 
• Desinfetantes 
• Lavagem de louça 
• Higiene pessoal 
• Ambientadores 

Máquinas 

• Robôs de limpeza 
• Autolavadoras 
• Monodiscos 
• Aspiradores 
• Geradores de espuma 
• Varredouras 

Utensílios 

• Sistemas de microfibras 
• Trolleys multifuncionais 
• Utensílios e sistemas de 

limpeza 
 

Tecnologia 
e Serviços 

• Auditoria 
• Consultoria 
• eLearning 

Sistemas de 
Doseamento 

• Sistemas de doseamento 
fixos 

• Sistemas de doseamento 
móveis 

• Unidades de dosagem e 
diluição 

Apoio Técnico Especializado, Formação e Suporte à sua Operação Diária 



SAFE KITCHEN SAFE LAUNDRY 

Roupa limpa, fresca 

e higienizada 

Soluções eficientes 

e seguras para a 
cozinha 

As nossas Soluções para o Sector Social 

SAFE RESIDENT 

Melhorar a 

experiência do 
utente 



SAFE RESIDENT 

Os estudos de mercado mostram que a  limpeza é um dos 
principais fatores que influenciam as decisões dos utentes ao 
selecionar uma unidade de cuidados continuados para um 
amigo ou familiar. 

Proporcionamos e monitorizamos os resultados para “fazer 
bem à primeira” da forma mais sustentável e produtiva 
possível, ao mesmo tempo que elevamos a fasquia da 
experiência dos residentes. 

MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO UTENTE 
 



PREVENÇÃO DE INFEÇÕES 

Evite a transferência de  infeções  através das mãos ou 
superfícies, combinando os desinfetantes de peróxido 
de hidrogénio acelerado  (AHP)  do Oxivir, dispositivos 
UVC e soluções de higiene das mãos inovadoras. 

 Soluções Integradas para a higienização das Unidades 

As nossas soluções integradas, máquinas, utensílios e 
produtos químicos conferem aos pavimentos com 
revestimento antiderrapante e antiaderente a máxima 
produtividade. 
 

PAVIMENTOS E SUPERFÍCIES 
SEGUROS 

CONTROLO DE ODORES 

Produtos para o cuidado dos tecidos e ambientadores 
que contêm a tecnologia O.N.T. para eliminação de 
odores na sua origem. Eficaz contra uma grande 
variedade de maus odores, incluindo urina, odores 
corporais, fumo, bolor e mofo. 



• Tecnologias de ponta para doseamento 
e diluição de produtos químicos 

• A nossa gama completa de máquinas 
TASKI oferece um custo total de 
operação mais vantajoso 

• Os equipamentos TASKI são criados à 
medida para resolver problemas de 
produtividade e segurança, garantindo 
uma maior segurança na limpeza dos 
pavimentos em todas as circunstâncias 

 

 

 

Pavimentos e Superfícies Seguros 
 

Utilize as nossas soluções integradas, máquinas, 
utensílios e produtos químicos nos pavimentos 
com revestimento antiderrapante e antiaderente 
para obter a máxima rentabilidade 



Sistemas líderes de mercado 

Embalagem 

tradicional 
Armazenamento simples, portátil e limitado Redução do impacto ambiental e maior segurança 

Concentrado 
Controlo de dosagem para super 

concentrados 
Controlo de diluição para super concentrados 

Pequenas e médias instalações  Grandes instalações  

A Diversey é o parceiro líder em soluções de doseamento e diluição inovadoras, economizadoras  
e sustentáveis para todas as necessidades das instituições e dos clientes  

Convencional SmartDose J-Flex QuattroSelect IntelliDose 



Porquê escolher TASKI? 

Excelentes 
resultados 

Desenvolvida e  
produzida na Suíça 

Uma gama completa: 

Líder de inovação 

Disponibilidade global Limpeza sem operador 

Custo de 
limpeza 

mais 
reduzido 

Valor acrescentado a partir de: 

Consumo de mão de obra, 
água e químicos mais reduzido 

Eficência e ergonomia 

Fiabilidade e sustentabilidade 

Produtividade mais 
elevada por m2/hora 

Simples de 
utilizar 



Máquinas de condutor 
apeado 

Pequenos e práticos 
 

Pequenas máquinas de 
condutor sentado 

< 400 m2 < 2500 m2 

Pequenas e médias instalações 

TASKI® oferece um custo total de operação reduzido através da gama completa de máquinas 

Os equipamentos TASKI foram concebidos para resolverem problemas de produtividade e 

segurança, garantindo a segurança da limpeza do pavimento em todas as circunstâncias 

Equipamentos criados à medida de qualquer 

unidade de cuidados de saúde  



Integração de valor acrescentado 
para... 

TASKI jet 

TASKI Tapi TASKI 
Procarpet 

Manutenção 
diária 

 
Aspiração e remoção de 

nódoas 

Manutenção 
intermédia 

 
Encapsulação de alcatifas e 
lavagem com espuma seca 

Manutenção 
periódica 

 
Extração e lavagem de 

alcatifas 

 

Soluções completas para o tratamento de alcatifas 

TASKI  
AERO & go 



Excelentes resultados para  
tratamento de alcatifas 
 

   

   

 

Um dos aspiradores mais silenciosos do mundo 

Eficiente em termos energéticos  
A gama de produtos TASKI AERO é altamente eficiente sem comprometer os 
resultados de limpeza. Esta característica cria poupanças significativas de mais 
de 41 EURO de custos de energia anuais, além de eliminar mais de 100 kg de 
emissões de CO2 por ano, criando valor para o sector e para o meio ambiente.  
 

 

Respire um ar fresco e livre de alergénios  
O ambiente nas unidades de cuidados continuados tem um impacto 
direto no estado de saúde dos residentes idosos, mais vulneráveis a  
infeções. A gama TASKI AERO oferece um excelente sistema de filtragem 
com uma classificação A para um ar verdadeiramente limpo. Para obter 
resultados de filtragem ainda melhores, está disponível a filtragem HEPA. 

 

Não perturba os residentes/visitas 
As emissões de ruído podem ter uma influência muito negativa no 
ambiente direto e limitar drasticamente o tempo de trabalho das 
tarefas de limpeza. Os equipamentos TASKI Aero podem ser 
utilizados na presença de residentes e visitas devido à tecnologia 
silenciosa patenteada, que funciona de um modo super silencioso e 
que permite a realização da limpeza durante o dia e à noite. 



Permite que os utilizadores selecionem a aplicação de limpeza que 
melhor se adapta às suas necessidades com base no tempo para a tarefa 
e nos níveis de sujidade. 
 
A utilização da limpeza intermédia prolonga o intervalo de tempo entre 
atividades de limpeza profunda e mantém o bom aspeto das alcatifas 
por mais tempo, sem tempos de secagem prolongados. 
O equipamento pode ser alterado da extração profunda para a limpeza 
intermédia, bastando para isso alterar o químico e premir um botão. 

• Excelentes resultados de limpeza em 
profundidade 

• Elevada produtividade 
• Facilidade de utilização 
• Utilização flexível 
• Elevado desempenho fiável 
• Custo total de operação mais  

baixo 

Máquinas de limpeza  
de alcatifas 

TASKI Pro carpet 30 e 45 



Utensílios TASKI para o aumento da Produtividade 

Panos   
Microfibras 

Trolleys DiscosTwister 

Mopas Sistemas de 
Mopa 

Utensílios 
Microfibras 

Os utensílios TASKI®  aumentam a 
comodidade e a eficiência do 
trabalhador. Os utensílios de 
limpeza são um componente 
essencial do processo integrado 
do cliente que permitem melhorar 
o desempenho, o nível de 
qualidade e a produtividade da 
limpeza. 
  
Por este motivo, integrámos 
produtos químicos e utensílios 
TASKI em todas as nossas 
soluções para oferecermos o 
custo total de operação mais 
reduzido e valor acrescentado. 



O Jonmaster oferece poupanças diretas 

para as suas operações 

-63% 
Redução de água  

vs método de mopa e balde 
Redução de 

produto químico 

-36% 

Oferta de um menor Custo Total da Operação  

Aumento comprovado da produtividade 

Limpeza e resultados de higiene 

superiores 

Mais seguro e mais fácil de utilizar 

Melhor para o meio ambiente 

Solução completa 

TASKI Jonmaster = Trolley + Utensílios + Microfibras 

Os dados dos teste de Higiene 

e  Limpeza comprovam a 

superior  remoção de >99,99% 

das bactérias das superfícies 

99,9% 
Aumento comprovado da  

 produtividade 

+24% 



Limpeza de juntas 

O calcário e o bolor acumulam-se facilmente em 
áreas quentes e húmidas 

A acumulação de calcário é comum e desagradável 
em áreas de duche e em torno de piscinas.   
A acumulação de calcário cria o ambiente ideal para  
o desenvolvimento de bolores, bactérias e provoca 
maus odores.  

 

  

 
Solução: 

• O TASKI Sani 4in1 elimina a sujidade difícil, remove o 
calcário, elimina o odor e previne infeções.  Bactericida, 
fungicida e virucida, é eficaz contra um amplo espectro 
de microrganismos, incluindo o Rotavírus.  

• Para a limpeza em profundidade, utilize o TASKI Sani Calc. 

• Limpe regularmente as juntas para eliminar fungos, 
gordura corporal, matéria orgânica e resíduos de sabão 
que se acumulam nas mesmas.  

Soluções especializadas para casas de banho 



• Cuidados seguros para  
pavimento com máquinas e 
utensílios TASKI 

• Leak Lizard para a recolha de 
derrames 

Máquinas e utensílios TASKI  

ÁREAS DE PISCINA 

As soluções certas para todas as áreas de lazer 

• Soluções higiénicas com 
tecnologia AHP 

• Controlo de odores com 
Good Sense 

Oxivir e Good Sense 

REABILITAÇÃO 

• Desinfeção eficaz com 
uma solução 4 em 1 

• Soluções de Higiene 
pessoal através do 
sistema IntelliCare 

TASKI Sani 4-in-1 e IntelliCare 

BALNEÁRIOS 



Quatro em cinco consumidores afirmam a sua 
preocupação com o risco de infeção em 
unidades de  cuidados continuados  quando se 
estima que o número total de IACS que ocorrem 
por ano em unidades de cuidados continuados 
europeias ronde os 4,2 milhões.  

A nossa oferta de prevenção de infeções inclui:  
 

• Higiene das mãos e ambiental, com desinfeção 
direcionada 

• Soluções para a cozinha e lavandaria são  
desenvolvidas com a base na segurança alimentar e 
segurança dos pacientes 

• Através da integração de produtos, procedimentos, 
formação e validação, a Diversey oferece uma maior 
produtividade e ótimos resultados 

• A fórmula exclusiva AHP oferece o equilíbrio perfeito 
entre a eficácia e a segurança para os utilizadores, 
materiais e o planeta 

Prevenção de infeções 



Sabia que? 

79% 

71% 

49% 

44% 

21% 

four in five consumers say they are
concerned about the risk of infection

consumers cite overall cleanliness as a top
factor influencing decision in selecting a

long-term care facility for a friend or…

consumers are concerned that soft
surfaces are not given enough attention

consumers  equate odor to a lack of
cleanliness

1 in 5 say they worry about a risk of
infection because the facility does not

smell clean

1 em 5 afirmam a sua preocupação relativamente 
ao risco de infeções porque as instalações não 

cheiram a limpo 

 
Os consumidores associam os maus cheiros à falta 

de limpeza 

 
Os consumidores preocupam-se que as superfícies 

não recebam a atenção suficiente 

 
Os consumidores citam a limpeza geral como um 
dos principais fatores que influenciam a decisão 

ao selecionarem uma unidade de cuidados 
continuados para um amigo ou familiar 

 
Quatro em cinco consumidores afirmam a sua 

preocupação relativamente ao risco de infeções 
 

Mais de duas em cada cinco 
pessoas afirmam que o odor 
influenciou a sua escolha de 
uma unidade de cuidados 
continuados. 

Estudos de mercado mostram que 
a limpeza é um dos principais 
fatores que influencia a decisão 
dos clientes na escolha de uma 
unidade de cuidados continuados 
para um amigo ou familiar. 

O controlo de infeções e a limpeza são as 
principais preocupações nas unidades de 
cuidados continuados 

Fonte: Ketchum Global Research & Analytics for Clorox Professional Products Company    16-27 de dezembro de 2013  

A prevenção de infeções é a 
principal preocupação de quatro 
em cada cinco consumidores, 
que afirmam a sua preocupação 
face a risco de infeções.  



Como fazer a diferença? 

Tempo de contacto –  
O AHP é um produto de 
ação rápida com 
tempos de contacto 
reduzidos que garantem 
a conformidade do 
utilizador face às 
indicações do rótulo. 
 

Oxivir Sporocide é 
eficaz contra esporos, 
vírus, bactérias e fungos 
com apenas 1 minuto 
de tempo de contacto. 
 

Oxivir Excel é eficaz 
contra vírus, bactérias e 
fungos com apenas 5 
minutos de tempo de 
contacto. 

AHP limpa e desinfeta 
num só passo 
assegurando a 
descontaminação 
eficaz de uma 
superfície.  
 

Contém uma mistura 
de tensoativos de 
elevado desempenho 
resultando em níveis 
de limpeza 
excecionais mesmo na 
presença de matéria 
orgânica e água dura. 

Está classificado no 
nível de toxicidade 
mais baixo da EPA: 
não tóxico, não 
irritante, inodoro, não 
emite VOC’s e não 
requer a utilização de 
equipamento de 
proteção individual 
(EPI), pelo que pode 
ser utilizado em 
segurança sem o 
referido equipamento, 
permitindo a utilização 
por visitas ou 
colaboradores em 
área públicas ou em 
ambientes do 
paciente.  
 

 

A gama Oxivir pode ser 
utilizada de forma 
segura na maioria das 
superfícies das 
unidades de cuidados 
de saúde, tais como aço 
inoxidável, crómio, vinil, 
nylon, superfícies 
laminadas, vidro, 
borracha, entre outras. 
 

Os produtos de limpeza 
e desinfeção Oxivir não 
são recomendados para 
utilização em latão, 
mármore, cobre ou 
plásticos extremamente 
macios. 

O peróxido de 
hidrogénio é 100% 
biodegradável e 
decompõe-se em água 
e oxigénio facilitando 
a sua eliminação, e 
produz um impacto 
mínimo ou 
praticamente nulo no 
meio ambiente. 
 

O AHP contém apenas 
ingredientes que são 
considerados 
ambientalmente 
sustentáveis.    

Apenas a 
tecnologia 
AHP® oferece 
o equilíbrio 
perfeito entre 
a eficácia e a 
segurança 
para 
utilizadores, 
materiais e 
para o planeta. 

Rápido Um único passo Seguro Amigo do ambiente Compatível Equilibrado 



Gama Completa de Soluções 

Desinfeção diária 
Superfícies de elevado contacto em áreas de risco médio 

• Quarto do paciente 
• Salas de exame 
• Enfermarias/gabinetes médicos 
• Casas de banho dos pacientes 

Desinfeção para áreas de alto risco 
Superfícies de elevado contacto, em surtos ou situações 
especiais 

• Superfícies e objetos tocados frequentemente em casos de 
surtos de Clostridium Difficile 
 

Concebida para unidades de cuidados de continuados 

para a limpeza e desinfeção de superfícies  



Mudamos o nosso sector e reescrevemos  
as regras da desinfeção 

"O peróxido de hidrogénio atua 
rapidamente contra os principais 
agentes patogénicos, é inodoro e 

seguro na maioria das superfícies das 
unidades de cuidados de saúde" 

“Notámos de imediato diferenças 
significativas na limpeza do hospital. Os 
nossos resultados de ATP melhoraram 
drasticamente e mantivemos valores 

consistentemente baixos” 

"Começámos a utilizar o Oxivir 
como principal desinfetante há um 

ano atrás. O nosso gestor de 
operações chama-lhe o produto 
mágico porque limpa realmente 

bem” 

“Acreditamos que oferecemos  
um ambiente mais seguro aos 

nossos pacientes porque 
utilizamos o melhor 

desinfetante do mercado"  

Todd Thyssen, Diretor 
Sistemas de Saúde 
Integrados Maricopia 

William Rutala, Ph.D, M.P.H 
Diretor, Epidemiologia hospitalar,  

Programa de Saúde e Segurança no 
Trabalho 

Sistema de Cuidados de Saúde UNC 

CLIENTE 

ESPECIALISTA 



Casa de banho de pacientes 

higiénica 

TASKI Sani 4-in-1 

A resposta perfeita para casas de banho para remover sujidade 
resistente , eliminar o calcário e os maus odores e prevenir 
infeções.   

Bactericida, fungicida e virucida, o TASKI Sani 4-in-1 é eficaz 
contra um vasto espetro de micro-organismos, incluindo o  
Rotavírus, para casas de banhos impecavelmente 
higienizadas. 

• Tempo de limpeza reduzido. 

• Redução das horas de formação. 

• Redução dos custos  
relacionados com químicos. 

• Disponível em sistemas  
doseadores. 



Suma Med 

Limpeza de arrastadeiras 

• Um detergente líquido, ácido para a limpeza de arrastadeiras 

e dispositivos de desinfeção de arrastadeiras. 

• Contém agentes alcalinos e amaciadores de água para 

oferecer excelentes resultados de limpeza. 

• Mesmo em condições de água dura, previne a acumulação de 

calcário em arrastadeiras e equipamentos.  

• Um inibidor da corrosão especial protege as peças de metal 

macio nos equipamentos, como o cobre e o latão. 

• Tempo de limpeza reduzido. 

• Redução das horas de formação. 

• Redução dos custos relacionados com 

químicos. 

• Compatível com dispositivos de desinfeção de 

arrastadeiras 

Limpeza de 
arrastadeiras 



•Desinfeção de áreas amplas em 3 minutos para eliminar 
agentes patogénicos fatais 
 

•O Moonbeam™ 3 é a unidade de desinfeção para cuidados de 
saúde com maior capacidade de adaptação e versatilidade. Os 
seus três braços articulados reguláveis emitem uma potente luz 
UV-C para romper o ADN dos agentes patogénicos, impedindo o 
desenvolvimento de infeções, tais como o E. coli 
multirresistente, HIV, tuberculose e Clostridium difficile. 

• Altamente eficaz – A luz UVC direcionada proporciona uma 
ótima desinfeção em apenas 3 minutos, mesmo contra  c. diff 

• Forte cobertura e penetração – Cobertura regulável de alta 
intensidade 

• Compatibilidade com materiais – Seguro e eficaz para 
superfícies duras 

• Ideal para as principais superfícies em cuidados de saúde – Barras 
de cama/controlos, intercomunicadores/botões, telefones, mesas 
de apoio sobre a cama, mesas de cabeceira, monitores de 
pacientes, colunas de IV, assentos de WC e barras de apoio, 
lavatórios, teclados/monitores e equipamentos portáteis 

• Eficiente em termos de custos – Reduzido custo operacional e 
manutenção mínima 

Desinfeção de superfícies  

com luz UVC 

MoonBeam™3  



Oxivir Spill Kit 

Oxivir Spill kit com o inovador e patenteado 
desinfetante Oxivir.  

Kit de primeira intervenção para a prevenção de 
contaminações – Tudo o que precisa para isolar e 
remover fluidos corporais de um modo seguro, rápido 
e simples, a qualquer momento! 

• Kit completo para remoção de fluidos corporais 
(Sangue, vómito, etc.) inclui: 

• Pó de elevada absorção para solidificar o fluido 

• Equipamento de proteção individual apropriado 

• Detergente desifetante de largo espectro – Oxivir 
Plus 

• Aplicável em superficies duras e em tecidos 

Como controlar um risco de contaminação de uma forma 
profissional e segura? 



Organização Mundial de Saúde, "WHO Guidelines on hand hygiene in health care",  
WHO Press, 2009; Genebra, Suíça. 

70% de todas as 
infeções são provocadas 
por mãos contaminadas 

A correta higiene das 
mãos é a forma mais 

simples e mais barata de 
evitar a disseminação de 

infeções e salvar vidas 

Sabia que 1 em 5 pessoas 
não lava as mãos e das 
que lavam, apenas 30% 

utilizam sabonete? 

Pergunte-nos como podemos 
ajudar a melhorar a sua 

higiene das mãos e as rotinas 
de prevenção de infeções 
para que trabalhem a seu 

favor. 

Por que motivo é importante 
a higiene das mãos? 



IntelliCare 

Porquê IntelliCare? 

Solução completa para o cuidado das mãos 



Soft Care Sensisept 

Produto de lavagem da pele suave à base de 
digluconato de clorhexidina, complementado com 2-
fenoxietanol para aumentar a atividade de desinfeção 
total 

•SURE Antibac Hand Wash   

À base de ácido láctico, um ingrediente de base 
orgânica de fontes naturais 

Lavagem das mãos antimicrobiana 

Sabonetes e desinfetantes de mãos extra suaves 
Os seus ingredientes ativos inibem o desenvolvimento de 
microrganismos, mesmo depois de lavar, enxaguar e secar a 
pele, resultando numa higiene mais duradoura 
Contém um humidificante que previne a secura da pele. Além 
disso, foi submetido a exaustivos testes dermatológicos com 
excelentes resultados 

Sabonetes antimicrobianos Soft Care 

SURE Antibac Hand Wash Free passou os testes oficiais EN: 
EN1499 (3 ml/ 30 segundos) 
EN13727 (diluição a 50%, em sujo, 30 segundos) 
EN1276 (diluição a 80%, em sujo, 30 segundos) 
EN13624 (leveduras, diluição a 50%, em sujo, 30 segundos) 
EN1650 (leveduras, diluição a 50%, em sujo, 30 segundos) 

Soft Care Sensisept passou os testes oficiais EN: 
EN1499 (5 ml/ 30 segundos) 
EN13727 (condições de sujo, diluição a 50%, 30 segundos) 
EN13624 (condições de sujo, diluição a 50%, 30 segundos) 



Desinfetantes Soft Care 

 
Desinfetantes concebidos para ambientes de cuidados 
de saúde  

Para encorajar a conformidade, uma desinfeção fiável 
que respeita a pele 

Escolha a partir de uma vasta gama de formatos, de 
garrafas com gancho para o cinto a garrafas com 
bomba para os pés da cama e uma ampla seleção de 
garrafas compatíveis com os principais doseadores 

Desinfeção das mãos 

VIRUCIDA 

  15 seg. Med & Des E  
EN14476 
(encapsulado)  

FUNGICIDA 

5 seg. 
Med & Des E 
EN13624 (apenas 
fungos) 

BACTERICIDA  
15 seg. 

Med & Des E 
EN1500 

EFICÁCIA 

• Elimina bactérias patogénicas, vírus e fungos 

significativos, incluindo: Carbapenem-bactérias 

resistentes, MRSA, VRE, Norovírus, Influenza 

RESPEITA A PELE 

• Dermatologicamente testado para respeitar a suavidade da pele. 

Contém hidratantes e emolientes que protegem a pele para 

manter a suavidade. 

• Sem fragrâncias alergénicas conhecidas e corantes, nem 

ingredientes indesejáveis, como o triclosan e parabenos. 



Sabonetes e loções Soft Care 

Lavagem e cuidados das mãos 

• Fórmulas com pH equilibrado testadas 
dermatologicamente 

• Fórmulas enriquecidas com emolientes protetores 
da pele para manter a pele suave e proteger da 
irritação 

• Sem lanolina, parabenos e ftalatos 

• Testado dermatologicamente para uma 
compatibilidade superior com a pele (teste Patch) 

• Excelente seleção de fórmulas de luxo 
económicas e que estão de acordo com o orçamento 

As nossas fórmulas foram desenvolvidas para minimizarem 
a irritação da pele para que possam ser utilizadas tantas 
vezes quanto necessárias e encorajarem a conformidade no 
que respeita à higiene das mãos, além de reduzirem as 
doenças profissionais que podem resultar em absentismo 
devido a doença 



Seja qual for a solução que selecione, conseguirá: 
 
• Melhorar a experiência dos residentes graças a 

marcas de confiança 
• Oferecer aos seus hóspedes conforto e bem-estar  

(sem ftalatos, parabenos e triclosano) 
 
Os doseadores também fornecem: 
• Redução significativa dos resíduos de embalagens 

Higiene pessoal de visitas e idosos 

Uma gama completa de produtos para que os seus residentes 
se sintam em casa, como sabonete de mãos, champô e gel de 
banho e loção para as mãos e corpo. 

Rótulo ecológico disponível. Opção recarregável disponível 
com LAPE para uma maior sustentabilidade e melhor custo 
em uso. 

Selecione a oferta mais adequada de acordo com os padrões 
da sua marca. 

Eleve o seu dia a dia 

Melhorando a experiência dos residentes 

Para que se sintam em casa 

Soluções estéticas com o melhor custo em uso 



• Produtos de lavandaria e cuidados do ar que 

contêm a tecnologia O.N.T. para destruir os 

odores na sua origem.  

• Eficaz contra uma grande variedade de 

maus odores, incluindo urina, odores 

corporais, fumo, bolor e mofo. 

Controlo de odores 

Mais de duas em cinco pessoas afirmam que o odor 
influenciou a sua escolha de uma unidade de 
cuidados prolongados e a maioria associa o odor à 
falta de limpeza. 



Crie instantaneamente um ambiente fresco 

O mau odor contribui para experiência desagradável de 
visitas e residentes 

As áreas públicas podem beneficiar bastante de alcançar e 
manter a mais elevada qualidade do ar possível, sem 
poluição, odores e bactérias  

O mau odor compromete a impressão geral da higiene 

 

 

  

 

• O difusor de aromas Good Sense fornece o 
tratamento do ar contínuo 

• Utilize com neutralizador para eliminar os maus 
odores da área ou juntamente com um perfume 
para criar um ambiente fresco 

• Utilização flexível com uma torre Nomad e 
utilização versátil com resolução de problemas ou 
tratamento contínuo 

 

Uma vasta gama de especialidades 

Maus odores Moléculas Gel-
active perfumadas 

+ 

 Difusor de 
aroma Nomad  

Patenteado  
Gel-active 



Moléculas 

de maus 

odores 

Ingredientes 

ativos da 

ONT 

Como funciona a ONT? 

A ONT destrói quimicamente os maus 

odores, transformando-os em moléculas 

inodoras e deixando uma fragrância fresca 

e agradável. 

A biotecnologia é a resposta. 

 

Como eliminar os maus odores nos lavabos 

Good Sense Breakdown 

O Good Sense Breakdown é um produto de limpeza à base de 
biotecnologia e um desodorizante de eficácia duradoura. Limpa e 
refresca rapidamente os seus lavabos.  

O teor de enzimas na fórmula decompõe e destrói as matérias 
orgânicas. Combinado com a Odor Neutralizing Technology 
(Tecnologia neutralizadora de Odores), elimina os odores na origem. 

 

 

• Fragrância fresca, rica e duradoura 

• Tecnologia neutralizadora de odores que elimina a 
origem dos odores mesmo após a limpeza 

• Fórmula super eficiente, embora não classificada e 
neutra. 

• Versátil: pode ser utilizada para limpar canos, para os 
cuidados do pavimento ou na limpeza de urinóis e 
sanitas 



Cuidados de quartos – gama Room Care 

Grande variedade de produtos para limpar cada áreas dos 
quartos dos residentes: do pavimento, superfícies, vidros e 
madeira aos lavabos e sanitários  

Também disponível em fórmulas altamente concentradas para 
aumentar a eficácia 

Com um aroma fresco e floral, os produtos eliminam os odores 
e aromas desagradáveis. Utiliza a tecnologia O.N.T para a 
neutralização eficaz dos maus odores e uma fragrância 
duradoura 

Rótulo ecológico   

• Simples de utilizar, a bolsa ajusta-se facilmente ao sistema 
doseador Divermite, que fornece doses precisas para 
reduzir o consumo geral e erradicar o desperdício 

• Seguro para a utilização frequente, a bolsa tem capacidade 
para produzir 15 - 30 litros de solução pronta a usar 

• Todos os produtos da gama Room Care incluem a mesma 
fragrância  exclusiva "Fresh Linen", concebida para o setor 
do alojamento. Utiliza a tecnologia O.N.T para a 
neutralização eficaz dos maus odores e contra com uma 
fragrância duradoura 

 

Deixa as áreas limpas com uma frescura única 
 



Good Sense Fresh 

O Good Sense Fresh é um spray não aerossol para a eliminação 
dos odores nos tecidos e peças de mobiliário 

Eficaz contra uma grande variedade de odores (tabaco, 
alimentos, urina, etc.) 

Tecnologia patenteada única que altera as moléculas dos maus 
odores 

Pode ser aplicada como parte de uma rotina de limpeza normal 

• Ação rápida e duradoura   

• Deixa rapidamente os quartos e o mobiliário a 
cheirar a fresco e a limpo 

• Tecnologia patenteada única, que elimina 
eficazmente em vez de alterar as moléculas que 
disfarçam os maus odores 

• Versatilmente eficaz 

 

Refresca os tecidos e o mobiliário 



Fragrâncias duradouras e refrescantes  

As fórmulas únicas dos amaciadores de tecidos Clax® 
Deosoft™ oferece-lhe um aroma rico que utiliza novos 
perfumes para eliminar os maus odores com a exclusiva 
tecnologia ONT. 

A solução Easy2Iron da Diversey facilita a tarefa de 
engomar a roupa e acrescenta algumas vantagens 
adicionais. 

Clax Easy2Iron Solução que facilita a tarefa de 
engomar: 

 

Fornece  uma suavidade extraordinária: 

• Acelera a tarefa de engomar 

• Reduz os vincos  

• Protege da descoloração de roupa escura 

Como criar a sensação de se "sentir em casa" para a roupa 

Clax Deosoft / Clax Deosoft Sensitive 



Pro Formula      
 

Uma experiência "Em casa" com marcas 
próprias 

As unidades de cuidados continuados procuram oferecer aos seus 
hóspedes a experiência confortável de se sentirem "em casa".  

Com a PRO FORMULA, as fórmulas da Diversey oferecem a 
segurança e a limpeza de que as unidades precisam, mas 
combinadas com marcas da Unilever para que os hóspedes 
possam ver as mesmas marcas às quais estão acostumados a ver 
em casa, dando-lhes uma sensação de estar em casa. 

• Fórmulas profissionais Diversey  

 

• Criam uma experiência de estar "em casa" com 

marcas que os hóspedes já conhecem  

 

• Gama de produtos que abrange os cuidados de 

casa de banho, lavandaria, cozinha e cuidados 

pessoais 

 



SAFE LAUNDRY 

Os seus residentes esperam encontrar toalhas e roupa 
de cama limpas, macias, e com aroma agradável. 

Você espera satisfazer os seus desejos da forma mais 
eficiente, segura e económica possível. 

Nós oferecemos e monitorizamos os resultados para 
“fazer bem à primeira” de forma segura e sustentável. 

 

CUIDADO DOS TECIDOS 



Melhore a experiência dos seus residentes com roupa 
higienicamente limpa, fresca e macia. 

As nossas soluções de lavandaria oferecem níveis de higiene 
superiores e uma excelente remoção de nódoas e odores, 
oferecendo uma frescura duradoura para todos os tipos de 
têxteis. 

Soluções de lavandaria para o 
Sector Social 

• Os residentes esperam roupa de cama 
higienicamente limpa e com uma aroma agradável  

• Os seus colaboradores esperam trabalhar com 
procedimentos de limpeza de elevada segurança e 
qualidade que eliminem a contaminação  cruzada 

• Você espera que a sua operação possa ocorrer da  
forma mais eficiente e económica, sem 
comprometer o desempenho ou os resultados da 
lavagem 

• Podemos apoiá-lo monitorizando os resultados de 
“fazer bem à primeira” graças à nossa solução 
Internet of Clean 



A roupa pode ser contaminada com sangue e/ou outros fluidos 
corporais.  
Os tecidos contaminados podem conter 106 – 108 ufc/100 cm2, o 
que é um nível muito elevado de microrganismos. 

O sangue e os fluidos corporais podem conter microrganismos 
infeciosos: 

▪ Bactérias (S. aureus, MRSA, Pseudomonas, E. coli, 
Klebsiella/CRE/ESBL, C. difficile etc.) 

▪ Fungos (Candida, Aspergillus e Trichophyton) 
▪ Vírus (hepatite, HIV, Influenza e Norovírus) 

Os tecidos contaminados devem ser tratados com precauções 
adicionais, utilizando fórmulas e produtos de lavagem especiais. 

Os especialistas da Diversey definiram processos de lavagem 
totalmente compatíveis com os requisitos de desinfeção, incluindo: 

• Norma europeia EN 14065 (também conhecida como R.A.B.C) 

• Listagem do Robert Koch Institute (RKI) - particularmente 
relevante para a Alemanha, Áustria e Suíça 

• A Diversey oferece programas de formação dedicados para 
processar o fluxo de roupa e evitar a contaminação cruzada 

Limpeza e desinfeção da roupa 



Programa de lavagem de roupa a alta 

temperatura  
• O melhor programa de lavagem de roupa a alta temperatura 

que oferece roupa higienicamente limpa para melhorar a 
saúde e segurança da sua comunidade 
 

• Elimina nódoas e maus odores na primeira lavagem para 
oferecer uma frescura da roupa duradoura 
 

• Desempenho comprovado e higiene certificada por 
laboratórios externos 

• Solução económica que inclui super concentrados 

• Fórmulas enzimáticas para a remoção eficaz de 
nódoas e maus odores  

• Inclui amaciadores com fragrâncias que se reativam 
quando os residentes utilizam as suas toalhas  

• Processo de alta temperatura para a desinfeção 
térmica  

Clax Xcellence 



Programa de lavagem de roupa a baixa temperatura 

• O melhor programa de lavagem a baixa temperatura que 
proporciona um excelente desempenho da lavagem e uma 
higiene sem compromissos  
 

• Proporciona poupanças operacionais substanciais através 
da redução do consumo de água e energia, aumentando a 
produtividade e prolongando o tempo de vida útil da roupa   
 

• Desempenho comprovado e higiene certificada por um 
laboratório externo 

• Programa de lavagem superior a baixa temperatura que 
oferece excelentes resultados e desinfeção termo-
química 

• Poupanças no consumo de água e energia, ciclos de 
lavagem mais curtos e tempo de vida útil da roupa 
prolongado, o que resulta em poupanças operacionais 

• Com fórmulas à base de enzimas para a remoção 
eficiente de nódoas e maus odores 

• Inclui amaciadores com fragrâncias que se reativam 
quando os residentes utilizam as suas toalhas 

Clax Advanced 



• Elevado desempenho de lavagem 
 
• Excelente higiene, incluindo as 
certificações RKI AB e VAH 
  
• Fácil de dosear 

Clax Desotherm - manual 

Pequeno: Doméstico  
Clax Revoflow 

Médio: Profissional 

• Reduz a necessidade de repetição de 
lavagens 
 

• Garantia de qualidade e higiene da 
sua lavagem 
 

• Controle os custos e monitorize as 
suas operações 24 horas por dia,  
7 dias por semana 

IntelliLinen 

Grande: Profissional 

Escolha a melhor plataforma de dosagem adaptada às suas 
necessidades  

• Segura e simples de utilizar 
 
• Excelente higiene; listada para as 
certificações RKI AB e VAH 
 
• 100% de controlo relativamente ao 
custo e desempenho 



Cuide da sua roupa 
• O Clax Revoflow oferece a dosagem segura, simples e 

eficiente de detergentes para a roupa altamente 

concentrados  

• O Clax Revoflow é a solução perfeita para lavandarias mais 

pequenas e conta com um design modular montado na 

parede, uma embalagem leve e codificação por cores para 

garantir o manuseamento seguro e fácil para os seus 

colaboradores  

 

As principais vantagens do sistema  Clax Revoflow são as seguintes:  

• Lavagem perfeita e conformidade da higiene 

sem cedências  

• Sistema seguro e fácil de utilizar para os seus 

colaboradores 

• Resultados consistentes e controlo dos custos 

• A embalagem reduzida e reciclável minimiza o 
impacto ambiental 

Clax Revoflow para 

lavandarias mais pequenas 



O IntelliLinen™ é a máxima evolução para a gestão da sua 
operação de lavandaria. É composto por um doseador fiável 
com funcionalidades de monitorização remota em tempo real 
que lhe oferece informações de gestão fáceis de utilizar a 
qualquer momento e em qualquer lugar. 
 
 

IntelliLinen, em combinação com Clax Xcellence e Clax 
Advanced - os nossos programas de lavandaria - permite-lhe: 

• O equipamento robusto mede e calibra continuamente 
cada dosagem. 

• A cada segundo, o IntelliLinen verifica a disponibilidade 
de produtos químicos, fluxo da água e estado do 
doseador. 65% dos clientes registaram uma melhoria 
na lavagem da roupa. 

• Aceda ao seu painel de controlo pessoal com valores 
de desempenho da lavandaria disponíveis 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, bem como gastos de água, 
energia e químicos e receba notificações quando 
exceder os limites de gastos 

IntelliLinen 
O próximo nível de gestão da lavandaria 



Monitorização remota 

 

Gestão de dados 

Manutenção 
preventiva da 

Diversey 

Como melhorar? 

Aconselhamento de 
ações corretivas 

Dosagens 100% controladas 
Variáveis:  
• Consumo de químicos 
• Nº e tipo de processos 
• Consumo de água 
• Consumo de energia 

 

Calcula: 
• Custo por kg de roupa 

CLAX DF10M 

Notificações  
por e-mail 



EXPERIÊNCIA 
DOS 

RESIDENTES 

EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL 

FÁCIL 
DE UTILIZAR 

PROTEÇÃO DE 
ATIVOS 

1% = 7%*  
Cada 1% de aumento na rejeição implica 
um aumento de 7% nos custos 
operacionais totais da lavandaria. 

A abordagem “fazer bem à primeira" é a 
mais eficaz na eliminação geral de nódoas e  
protege a roupa de cama do excesso de 
produtos químicos e do desgaste mecânico. 

Uma gama completa de removedores de nódoas prontos a 
usar, concebidos para eliminar sujidade intensa que não 
desaparece no processo normal de lavagem.  

Aplicado à lavagem da roupa, o Clax Magic elimina nódoas 
numa única lavagem, poupando tempo, produtos químicos, 
energia, água e dinheiro. 

• Responde à principal prioridade das lavandarias: Rejeição 
• Fácil de utilizar 
• Materiais de apoio explicativos do processo de aplicação 

E as nódoas desaparecem… 
Clax® Magic 



IntelliLinen 
Melhoria da eficácia operacional em cada unidade 

Desempenho do IntelliLinen em combinação com a solução CLAX Advanced  comprovados em 
muitas lavandarias, durante um ano e sem tempo de inatividade e taxas de  rejeição 

reduzidas (<4%) 

UNIDADES 
Redução do 
consumo de 

ÁGUA 

Redução do 
consumo de 

ENERGIA 

Redução do 
TEMPO DE 
LAVAGEM 

Lavandaria A 35%  40% 15% 

Lavandaria B 20%  25%  10% 

Lavandaria C 35%  30% 5% 

Lavandaria D 30%  30% 15% 

Lavandaria E 15%  20% 10% 

Potencial médio de redução   

35% - CONSUMO  
DE ÁGUA  

 

Potencial médio de redução  

30% - CONSUMO  
DE ENERGIA 

  

Potencial médio de redução  

15% - POUPANÇAS  
DE TEMPO  

 



SAFE KITCHEN 

Os seus residentes esperam encontrar louça, talheres e 
copos limpos e uma higiene sem reparos.  

Você espera proporcionar-lhe isso da forma mais 
eficiente, segura e económica. 

Nós apresentamos soluções que vão ao encontro das 
suas necessidades e monitorizamos a produtividade e a 
sustentabilidade dos resultados alcançados, elevando os 
padrões da segurança alimentar. 

OFEREÇA SEGURANÇA ALIMENTAR 
 



LAVAGEM EFICIENTE 

DA LOUÇA 

Reduza custos operacionais e obtenha 

resultados brilhantes na lavagem 

automática de louça, das cozinhas mais 

pequenas às de maior dimensão. 

Atinja resultados de excelência com 

soluções eficientes a um custo 

otimizado através da utilização de 

produtos concentrados. 

LIMPEZA EFICIENTE 

DA COZINHA 

SEGURANÇA DA 

OPERAÇÃO 

Proteja as suas equipas, retenha os 

colaboradores mais competentes e 

aumente a sua motivação com a 

utilização de soluções seguras. 

Soluções Integradas para a higienização da 

cozinha 



Obtenha excelentes resultados de 
higiene com soluções eficientes a 
um custo otimizado. 

• Soluções simples, fáceis de 
usar e com pouca necessidade 
de treino 

• Apoio especializado em cada 
aplicação 

• Soluções especialmente 
desenvolvidas para áreas de 
preparação de alimentos 

• Produtos concentrados 
exigindo menor espaço de 
armazenagem 

Limpeza Eficiente da Cozinha 



Sistemas adequados para operações de qualquer dimensão 

Suma SafePack Suma Revoflow 

Se procura custos mais 

reduzidos,  

 oferecemos uma vasta gama 

de produtos para a lavagem 

da louça em embalagens 

tradicionais 

Sistema doseador altamente 

inovador, portátil e prático 

para pequenas operações que 

responde a todas as 

necessidades de limpeza 

diária.  

PEQUENAS 

INSTALAÇÕES 
MÉDIAS/GRANDES INSTALAÇÕES 

PEQUENAS/MÉDIAS 

INSTALAÇÕES 

 

Embalagens 

tradicionais 
SmartDose J-Flex 

Excelente opção para o 

arranque da sua operação, 

com um investimento inicial 

mínimo. 

Ligado à canalização de 

água, a garrafa e o sistema 

de diluição J-Flex fornecem 

um sistema doseador 

automático. 

Sistema de embalagens de líquidos de 

elevada qualidade, maximiza  a 

segurança e minimiza o  desperdício. 

 Concebido para se ajustar de forma 

prática a paredes, prateleiras ou 

armário. 

Com um acondicionamento máximo de 

10 litros, as embalagens são fáceis de 

manusear, mudar e transportar. 

Produtos super concentrados e 

embalagens reduzidas e recicláveis 

que minimizam o impacto 

ambiental. 

Sistema inovador com bloqueio de 

tampa que impede o contacto com 

o produto, derrames ou mistura 

acidental. 

Sistemas de doseamento para a cozinha 



Soluções especiais para as áreas de apoio 

Limpeza de 
congeladores 

Limpeza de 

esgotos 
Eliminação de  

incrustações por 
imersão 

Limpeza de fornos Utensílios com 
codificação por  

cores 

Porque o seu objetivo é conseguir excelentes resultados com soluções eficientes ao menor 
custo, nas operações da estrutura de apoio de uma unidade de cuidados continuados. 



Reduza os custos operacionais e 
obtenha resultados de limpeza 
brilhantes na lavagem automática da 
louça. 

• Custo em uso otimizado 

• Produtos super-concentrados 

• Menor rejeição 

• Sistema de gestão de dados 
à distancia para o ajudar a 
tomar decisões e a melhorar 
a eficiência 

Lavagem Eficiente da Louça 



Sistemas adequados para operações de qualquer dimensão 

Sistema de líquidos com 

doseamento automático 
Suma Revoflow 

Oferecemos uma vasta 

gama de produtos para a 

lavagem da louça em 

embalagens tradicionais 

proporcionando um custo 

em uso reduzido 

PEQUENAS 

INSTALAÇÕES 

MÉDIAS/GRANDES 

INSTALAÇÕES 
PEQUENAS/MÉDIAS 

INSTALAÇÕES 

Sistema de embalagens de líquidos de elevado 

desempenho.  

 

Disponível em soluções com rótulo ecológico 

europeu. 

• Produtos super concentrados e embalagens 

reduzidas e descartáveis que minimizam o impacto 

ambiental 

• O inovador sistema de bloqueio da tampa impede o 

contacto com o produto, os derrames ou a mistura 

acidental 

Solução especialmente 

concebida para pequenas 

máquinas que oferecem o 

desempenho de um sistema 

profissional sem a 

necessidade de instalação 

de equipamento 

Suma Combi Suma Dify 



Não desperdice energia 

Consequências da acumulação de calcário na 
máquina: 
• O calcário atrai bactérias e coloca a higiene em risco. 

• Os resultados de lavagem, especialmente nos copos, não serão 
satisfatórios.  

• A louça terá que ser remolhada, aumentando o tempo e o custo da 
operação. 

• As resistências, na presença de calcário, terão mais dificuldade em 
atingir a temperatura correta. 

Solução 

• Descalcifique a máquina usando o altamente 
eficaz Suma Calc D5. 

• A correta descalcificação da máquina é um 
ponto de verificação durante a visita de um 
representante da Diversey. 

Uma vasta gama de especialidades 

Antes Depois 



Monitorização remota 

IntelliDish conecta as suas máquinas de lavar louça à 
internet, convertendo todos os dados da sua 
atividade num painel de controlo que lhe permitirá 
aceder à informação a partir de um dispositivo móvel, 
em qualquer local e a qualquer hora. Receberá 
também alertas via e-mail sempre que o desempenho 
da lavagem da louça não estiver dentro dos 
parâmetros estabelecidos. 

• Todas as variáveis da lavagem automática de louça 
serão monitorizadas 

• Poderá comparar a sua operação com os padrões 
de referência 

• Irá receber notificações com alertas e sugestões 
para otimizar a higiene, o custo e o consumo de 
energia da sua operação 

Gestão da Informação 



Monitorização remota 

 

Gestão de dados 

Suma® 
Revoflow™  

Notificações 
por e-mail 

Como melhorar? 

Aconselhamento 
de ações corretivas 

Variáveis:  
• Consumo de químicos 
• Temperatura da lavagem 

e enxaguamento 
• Consumo de água e 

energia  
Calcula: 
• Eficiência por cesto 



Ganhos potenciais de eficiência em todos os restaurantes 
IntelliDish 

% DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA POR UNIDADE (APÓS 3 MESES DE UTILIZAÇÃO DO 
INTELLIDISH) 

UNIDADES ÁGUA ENERGIA EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL 

Unidade A 50%  20% 10% 

Unidade B 200%  15%  20% 

Unidade C 50%  25% 20% 

Unidade D 40%  20% 20% 

Unidade E 18%  10% 20% 

Potencial médio de redução 

40% CONSUMO  
DE ÁGUA  

 

Potencial médio de redução  
20% CONSUMO  

DE ENERGIA  
 

Potencial médio de redução  
20% EFICÁCIA 
OPERACIONAL 

 



Reduzir a rejeição 

Uma louça com vestígios de sujidade é um 
risco para a satisfação do residente  

Terá sempre peças rejeitadas por cesto, mas o 
objetivo é reduzir esse número. Os funcionários têm 
de verificar as peças que retiram da máquina de lavar 
louça e qualquer peça que tenha de ficar de molho 
deve ser tratada sem afetar o cliente. 

Solução 

• A remoção de restos de alimentos da louça e a correta 
colocação no cesto da máquina são críticas para 
assegurar uma lavagem bem sucedida 

• Remolhe previamente a louça numa solução de Suma 
Shine K2 (contém oxigénio ativo, adequado para 
plásticos e porcelana) 

Uma vasta gama de especialidades 

Suma® Shine K2 



Sistemas líderes de mercado 

SIMPLIFICAÇÃO 

Aposta em fórmulas concentradas, 

reduzindo ao mínimo a necessidade 

de produtos prontos a usar e de 

embalagens abertas 

Soluções multi-usos 

MENOS COMPLEXIDADE 

Elevada experiência em 

Soluções que combinem 

mais do que uma função 

Redução da complexidade 
As operações de limpeza só serão bem sucedidas se forem simples 

• Garrafas pulverizadoras 
750ml 

• Embalagens de 1L 

• Embalagens de 2L 

• Embalagens de 5L 

Exemplo: 

Bolsas de 1,5L 

Temos uma abordagem consistente e 

integrada para as suas necessidades de 

limpeza, proporcionando os resultados de que 

necessita de uma forma simples e eficiente 

Abordagem total 

Suportada em processos definidos 

especificamente para o seu 

restaurante, de modo a assegurar 

que são usados os produtos certos, 

da forma correta e aplicados 
conforme o planeado. 

Exemplo na lavagem mecânica de 
louça: 

1 Detergente 
1 Secante 

Suma Combi 



Segurança da Operação 

Proteja os seus colaboradores, retenha as pessoas 
mais qualificadas e aumente a moral com soluções 
segura, trabalhar e utilizar.  

As principais causas de ferimentos nas cozinhas 
profissionais resultam de:  

• Quedas e tropeções 

• Manuseamento de produtos e transporte de 
embalagens pesadas 

• Exposição ao calor ou a substâncias nocivas 

• Produtos seguros de utilizar e 
fáceis de transportar 

• Pavimentos seguros 

• Produtos sem classificação de 
perigo 



Para proteger os seus 

colaboradores, reduza o risco 

de escorregamentos e quedas, 

a principal causa de acidentes 

de trabalho. O custo de uma 

queda no local de trabalho é 

avultado e pode ser evitado. 

PAVIMENTOS SEGUROS 

Soluções Seguras para a Cozinha 

Otimize a gestão de riscos 
evitando a exposição ao perigo. 

APLICAÇÕES SEGURAS 

Evite colocar a segurança 
alimentar das suas unidades 
em risco, utilizando um produto 
de lavagem de mãos 
desinfetante, suave e da 
máxima qualidade 

MÃOS SEGURAS 



De acordo com a nossa experiência, 

poderá poupar: 
ÁGUA  
Otimize a utilização de água e 
de produtos químicos em 75% 

ELETRICIDADE  
As Baterias duram o dobro e o 
seu carregamento demora 
apenas 2,5 horas 

EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL  
Reduza os tempos de secagem, 

torne a limpeza mais rápida e 

obtenha excelentes resultados 

SEGURANÇA DOS 
FUNCIONÁRIOS  
Ultra compacta, leve e fácil 
de manobrar 

TASKI Swingo 350 Li-Ion  

• Para a obtenção de excelentes resultados, revitalize 
a limpeza do pavimento com a utilização de uma 
máquina eficiente, manobrável e dotada de baterias 
de iões de lítio.   

• A TASKI swingo 350 deixa o pavimento 
imediatamente seco e a sua dimensão permite-lhe 
ser usada em todas as áreas de uma cozinha, 
mesmo as mais confinadas. 

• Reduz o tempo de secagem em 66% e o consumo 
de agua e de produtos em 75%. 

• Disponível nas versões elétrica (cabo) ou a baterias 
(gel ou iões de lítio) 

• As baterias de iões de lítio têm uma vida útil de 
1000 ciclos (2 vezes mais longa que as baterias de 
gel) e  um período de carregamento mais curto (2,5h 
vs 6-8h) 

• Pode ser combinada com a utilização de produtos 
SURE, 100% naturais e ecológicos 

Pavimentos Seguros 



Serviços e conhecimento 

Apoio técnico 

Os nossos serviços e experiência ajudam a garantir 
a melhoria contínua das suas práticas de higiene e 
limpeza para conseguir melhores resultados. 
 
• Programas de formação e apoio desenvolvidos 

em colaboração com consultores de controlo de 
infeções. 

 
• Reforça as melhores práticas, reduz o risco de 

IACS e ajuda a aumentar a eficácia operacional e 
a sustentabilidade. 

 

Formação no local 
(personalizada) 

Programas de 
Validação do 
Processo de Higiene e 
Limpeza criados à 
medida  

Auditorias e 
certificação de 
segurança 
alimentar  

Materiais 
de apoio 



Somos um parceiro único e completo 

CUIDADO 
DAS MÃOS 

LIMPEZA DE  
SUPERFÍCIES 

DESINFEÇÃO 
DE 
SUPERFÍCIES 

DESCALCIFI-
CAÇÃO 

LAVAGEM 
AUTOMÁTICA 
DE LOUÇA 

LIMPEZA DE 
VIDROS 

CASAS DE 
BANHO 
PÚBLICAS 

MANUTENÇÃO 
DO PAVIMENTO 

RESTAURAÇÃO 

LIMPEZA DE 
ARRASTA-
DEIRAS 

PREVENÇÃO  
DE INFEÇÕES  

DERRAMES 
CORPORAIS 

LIMPEZA DO 
PAVIMENTO 

LIMPEZA E 
ASPIRAÇÃO DE 
ALCATIFAS 

SOLUÇÕES DE 
SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

LAVANDARIA 

CONTROLO  
DE SURTOS 

REABILITAÇÃO  

CASAS DE 
BANHO DE 
RESIDENTES 

ÁREAS 
PÚBLICAS 

UTENSÍLIOS DE 
LIMPEZA 

TERAPIAS 

DOSAGEM E 
DILUIÇÃO 

APLICAÇÃO 
ESPECIALIZADA 

SPA E 
PISCINA 

ÁREAS 
SOCIAIS 

HIGIENE 
DAS MÃOS 

CONTROLO 
DE ODORES 



Let’s live! Obrigado pela sua atenção! 


