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assistance 2000
det/desincrustante alcalino

s-4000
desincrustante alcalino

higifoam
alcalino clorado

s-100
alcalino clorado

n-5000
desincrustante ácido

a-500 premium
desincrustante ácido

alumi
limpador ácido para alumínio

proact
desincrustante ácido

e superfícies com ferrugem

por espuma

por espuma

Soluções

O ASSISTANCE 2000 é utilizado 
para limpezas manuais e CIP 
“cleaning in place” em 
equipamentos e utensílios em 
laticínios, frigoríficos, cervejarias, 
indústria farmacêutica e indústrias 
alimentícias em geral, para 
remover gorduras e proteínas.

O S-4000 é utilizado para 
limpezas manuais ou por 
gerador de espuma em 
equipamentos e utensílios em 
laticínios, frigoríficos, cervejarias, 
indústria farmacêutica e na 
indústria alimentícia em geral 
removendo gordura e proteínas.

Detergente alcalino clorado 
espumante desenvolvido 
para limpeza manual ou 
por gerador de espuma. 
Com alto poder desinfetante 
e desengordurante, higieniza 
e protege a superfície dos 
equipamentos, removendo 
gorduras e proteínas na 
indústria alimentícia em geral.

S-100 é utilizado para 
limpeza manual e CIP em 
utensílios e equipamentos 
de laticínios, frigoríficos, 
cervejarias, chopeiras, 
indústria farmacêutica 
e na indústria alimentícia 
em geral para remover 
gorduras e proteínas.

O N-5000 é utilizado para 
limpeza/desincrustração de forma 
manual e CIP em 
equipamentos e utensílios, 
eliminando as sedimentações 
de minerais com alta acidez ativa. 
Utilizado em laticínios, cervejarias, 
frigoríficos, indústria farmacêutica 
e na indústria alimentícia em geral.

PROACT é utilizado para 
limpeza/desincrustação de 
forma manual e CIP em 
equipamentos e utensílios de 
laticínios - pasteurizadores, 
concentradores e tubulações, 
Frigoríficos - Shuts, 
desoxidação/passivação de 
carretilhas e nórias, cozinhas 
industriais, cervejarias e na 
indústria alimentícia em geral.  

ALUMI é ideal para limpeza de 
diversos sistemas e equipamentos 
de indústrias em geral - tubulações 
externas de cobre, ar-condicionado, 
superfícies de alumínio, 
condensadores e evaporadores. 
Remove crostas carbonizadas de 
panelas e utensílios em geral que 
tenham ficado enegrecidas pela 
ação da fuligem.

A-500 Premium remove 
de maneira eficiente as sedi-
mentaçõeas de minerais, pedras, 
resíduos de carbonato, cálcio e 
albumina. Utilizado em laticínios, 
cervejarias, frigoríficos, 
indústria farmacêutica 
e na indústria alimentícia 
em geral.

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA - CIP E COP



polizur ib
desinfetante de superfície

sani 10
desinfetante superfície

oxiclean 5
sanitizante

poviclean
detergente iodado

deterzur
detergente média alcalinidade

uniacid
desincrustante ácido

d-1000
detergente neutro

para minerais e ferrugem

e tratamento de água uso/consumo Nossas embalagens
recebem um destino

para Higienização Industrial

Desinfetante clorado indicado 
para desinfecção de 
equipamentos, tanques, 
pisos e paredes na indústria 
alimentícia em geral, também 
indicado para tratamento de 
água para uso/consumo.

Biguanida - indicado para 
desinfecção em instalações, 
equipamentos, superfícies, utensílios, 
ambientes em laticínios, frigoríficos, 
cozinhas industriais, restaurantes, 
indústrias farmacêuticas, cervejarias, 
indústria alimentícia em geral e 
também na eliminação de odores, 
resultado da proliferação de 
microrganismos.  

Detergente neutro 
espumante de uso manual 
e por gerador de espuma. 
Ideal para limpeza e 
higienização de tanques, 
utensílios e superfícies em 
geral da indústria alimentícia 
com alta formação de espuma.

UNIACID é um produto 
formulado com uma 
combinação de ácidos e 
aditivos que promovem em 
uma só operação, 
desengraxe, remoção de 
ferrugem e desincrustação 
de depósitos calcáreos 
utilizado na indústria 
alimentícia em geral.

Deterzur é um detergente 
de média alcalinidade e alto 
poder desengordurante. 
Indicado para limpar pisos, 
paredes, latões, resfriadores, 
mesas, equipamentos, 
utensílios e ambientes em 
geral da indústria alimentícia.

Detergente espumante 
iodado de uso geral com 
alto poder desengordurante. 
Recomendado para uso em 
resfriadores, superfícies em 
inox, esmaltadas, azulejos, 
revestimentos de borracha, 
vidro e utensílios.

Sanitizante de amplo 
espectro com odor 
característico, indicado para 
uso em pasteurizadores, 
fermentadores, resfriadores, 
mesas de frios, ordenhadeiras 
e utensílios, ambientes em 
geral da indústria alimentícia.



PRODUTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL E INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

WASHGRILL
GORDURA CARBONIZADA

SANIVITA
DESINFETANTE PARA FRUTAS

OXILIMP
LIMPADOR

MAQSEC
SECANTE

LAVCLEAN
ALCALINO CLORADO

MAXREMOV
DESENGORDURANTE

LUB-TRAT
ÓLEO PROTETIVO

SABONETE
ANTISSÉPTICO

ÁLCOOL
EM GEL 70%

para carretilhas

PARA MÁQUINA DE LAVAR

E VERDURAS

A BASE DE PERÓXIDO HIDROGÊNIO

PARA MÁQUINA DE LAVAR

Otimize agora os processos de

É um lubrificante protetivo 
usado em carretilhas, 
nórias e gancheiras com 
a finalidade de lubrificar 
e proteger as superfícies 
metálicas, reduzindo o atrito 
e aumentando a vida útil.

Sabonete antisséptico a base de 
triclosan, indicado para limpeza 
e desinfecção das mãos. 

Álcool em gel indicado 
para a desinfecção 
das mãos.

Lavclean é um detergente alcalino 
clorado, destinado à lavagem de 
louças em máquinas automáticas 
de cozinhas profissionais. Produto 
profissional formulado para atender 
às necessidades de cozinhas 
profissionais de indústrias, hospitais, 
hotéis, restaurantes, escolas e etc.

Maqsec é um produto 
líquido, de cor azulada, 
indicado especificamente 
para acelerar a secagem de 
louças lavadas por máquinas 
automáticas em cozinhas 
profissionais. Acelerador 
de secagem de louças

MaxRemov é uma associação 
de detergentes especiais com 
poderoso solvente e agentes 
complementares. 
Remove gorduras animais, 
vegetais e minerais, sujeiras 
de pisos e superfícies 
(horizontais e verticais), grelhas, 
chapas e equipamentos de 
cozinhas profissionais.

Oxilimp é um limpador com um 
largo espectro de atuação. 
Sua ação oxidante libera oxigênio 
ativo na presença de substâncias 
orgânicas e inorgânicas, ao 
mesmo tempo em que controla
ou elimina os maus odores, 
auxiliado pelo tensoativo 
catiônico de sua fórmula. 

WashGrill é uma associação 
poderosa de álcali, tensoativo e 
seqüestrante, capaz de remover 
crostas de gorduras e sujeiras 
entranhadas em superfícies 
em geral (gordura carbonizada) 
e desobstruir tubulações 
entupidas com gordura. 
Detergente desengordurante.

Sanivita é um 
produto indicado 
para higienizar, com 
o poder do cloro 
orgânico, produtos 
hortifrutícolas, como 
frutas, legumes e 
verduras. 



EM GEL 70%

higiene e
desinfecção
de cozinhas
industriais

Preservar a vida
e cuidar do nosso



PRODUTOS PARA LAVANDERIA

SOFTEX-LAV
AMACIANTE DE ROUPAS

SOLVITEX-LAV
DETERGENTE PARA LAVAGEM

ALCALI-LAV
DETERGENTE FORTE

ALVETEX-LAV
OXIDANTE-ALVEJANTE

MAXACID-LAV
ACIDULANTE E NEUTRALIZANTE

MUITO

PRESERVANDO
A FIBRA

para pré-lavagem e lavagem a base de peróxido hidrogênio

de resíduo alcalino

Formulado para pré-lavagem de 
roupas muito sujas, em máquinas 
automáticas de lavanderias 
hospitalares, lavanderias industriais e 
restaurantes etc. Alcali-Lav também 
pode ser usado como produto único, 
na lavagem completa de panos ou tecidos 
industriais que não precisem 
de alvejamento ótico e que sejam 
resistentes ao poder desengraxante 
e desengordurante do produto.

Indicado para o alvejamento 
de roupas brancas, oxidando 
manchas e devolvendo ao tecido 
sua condição natural,  sem afetar 
as fibras dos tecidos, naturais ou 
sintéticas. AlveTex-lav deve ser 
dosado através de dosador 
eletrônico ou manual, respeitando 
as recomendações contidas no 
“Como usar”. Excelente em 
lavanderias industriais, 
hospitalares e comerciais.

Detergente líquido biodegradável, 
rico em tensoativos, álcalis e 
agentes complementares, com 
alvejante ótico resistente ao cloro, 
tornando o produto completo 
para lavagem manual ou 
automática de roupas. É um 
produto especial para lavanderias 
hospitalares, comerciais, 
hoteleiras, industriais, clubes.

Elimina o cloro residual do alvejamento 
dos tecidos, neutralizando a 
alcalinidade residual da lavagem 
da roupa. Com diversos efeitos 
complementares, MaxAcid-lav 
melhora o amaciamento dos 
tecidos e reduz o amarelamento 
e desgaste, preserva o branco e o 
brilho das cores, assegurando um pH 
final do tecido compatível com a pele.

Formulado para neutralizar a solução 
de lavagem, amaciar todos os tipos 
de roupas processadas em lavanderias 
profissionais (industriais, comerciais, 
hospitalares, tinturarias e etc), por 
dosadores automáticos ou em 
lavagem manual. SoftTex-lav 
desembaraça as fibras do tecido, 
tornando as roupas mais suaves 
e agradáveis ao tato. 



AUTOCLEAN
DESENGRAXANTE INDUSTRIAL

AUTOMIX-AL
DETERGENTE AUTOMOTIVO

soluções 
para limpeza
automotiva

e automotivo para chassis e pintura

Biodegradável com
menor impacto na

PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Ideal para limpeza externa 
e interna de baús de veículos 
profissionais, caminhões, tratores, 
empilhadeiras, automóveis, 
vagões, navios, guindastes etc. 
É excelente para o desengraxe de 
motores, câmbios, chassis e peças 
avulsas, pois age de forma especial 
sobre graxas e óleos minerais. 

Limpador para todos os usos, 
não exige cuidados especiais 
na lavagem de qualquer veículo. 
Tanto pintura como chassis podem 
ser limpos de forma eficiente. 
Use concentração maior do produto 
para a limpeza de sujeiras pesadas 
como terra, óleo e graxa, sem 
afetar a pintura mais delicada.



ESCOVAS
PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

MANGUEIRAS
ATÓXICAS

DISPENSER
PRIME WEIZUR

AVENTAL
PVC

EZI-ACTION
BOMBA MANUAL

ECOJET
GERADOR DE ESPUMA

Weizur do Brasil Ltda
Av. Independência, 70 - Alto da Boa Vista
Sorocaba / SP CEP 18087-101
Central de Atendimento:
(15) 3238-1400 | infobrasil@weizur.com.br

Siga-nosnas
Redes Sociais.

@weizurindustrial

Acesse nosso site:
www.weizur.com.br

800ml e 1,5lts

e equipamentos em geral
Resistentes ao desgaste 
e abrasão com cabos 
plástico e alumínio. 
Escova para tubulações, 
válvulas, bocais de saída 
de tanques, superfície 
e tanques.

Especialmente projetadas 
para atender uma grande 
variedade de máquinas, 
disponíveis nas versões: 
- 5/8”, 1” e mangueiras duplas.  
As mangueiras Weizur 
atendem as normas de  
regulamentação FDA e 
REACH (EN 1186-1),  
garantindo aplicação segura 
e eficiente em sua rotina 
de limpeza. 
Disponível em rolos.

Produto destinado à 
armazenagem de Sabonete 
Líquido e Gel antisséptico, 
produzido em aço inox 304 
com capacidade de 800ml e 
1,5lts. O Dispenser Prime 
Weizur é altamente 
resistente e durável.

Produto com capacidade 
de 50lts, fabricado em 
aço inox 304, destinado 
para o transporte e 
aplicação de detergentes 
espumantes para limpeza 
em indústrias de 
alimentos em geral.

As bombas Ezi-Action  
agilizam a retirada dos 
produtos químicos de suas 
embalagens originais, 
facilitando o manejo e a 
segurança na manipulação 
dos produtos. Destinado para 
embalagens de 20, 50, 200 
e 1.000lts.

Avental produzido em PVC 
emborrachado de 550g/m² 
destinado para proteção 
do manipulador.

Tamanho: 1,20 x 0,80.

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Para mais informações
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