LAVANDERIA
PRESOAK

Programa de Controle de Manchas

PROTEJA O INVESTIMENTO DE SEU ENXOVAL

StainBlaster™
MULTI-PURPOSE


Para usar no combate dos tipos

SPECIALTY


mais comuns de sujeira, gordura,
óleo, tinta, sangue, batom e
gordura corporal.


É a ferramenta fundamental

Para usar em tipos especiais
de manchas, tais como base de
maquiagem, barro (saibro), e
protetores solar.



para usar nos tipos mais comuns
de manchas nos ambientes de
governança e asilos.

Ferramenta principal para limpar
maquiagem e manchas de
protetores solar na indústria de
hospitalidade.



Ferramenta principal para a
limpeza das manchas de barro
(saibro) deixadas nos ambientes
esportivos.

RUST REMOVER


Para usar em manchas de metal
tal como ferro e ferrugem.



Para todos os ambientes sujeitos
a manchas de metal

LAVANDERIA

Programa de Controle de Manchas

AJUDE A OTIMIZAR OS CUSTOS DE LAVANDERIA E O DESEMPENHO COM O STAINBLASTER™
Desempenho altamente profissional para combater as manchas em operações profissionais. Roupas manchadas e encardidas
saem mais limpas, mais brancas e mais macias logo na primeira vez, ajudando a proteger seu investimento e diminuir sua
necessidade de substituição do enxoval.
ECONOMIA TOTAL DE CUSTOS

INCREMENTO NA VIDA ÚTIL DAS ROUPAS

Fórmulas inovadoras e exclusivas com poder de remoção total da
necessidade de relave, e de substituição precipitada do enxoval,
otimizando sua operação por completa, e economizando custos
nas áreas chave.*

Treinados pelos especialistas Ecolab e seguindo os procedimentos
corretos, os seus funcionários podem entregar constantemente
resultados limpos, brancos e macios, ampliando a vida útil dos
enxovais e reduzindo os custos operacionais!

*Aspectos da operação de lavanderia baseados na média de procedimentos e custos
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Use o
StainBlaster™
antes de lavar

Se for necessário recuperar, use o
StainBlaster™ depois da secagem
DESCRIÇÃO

CÓDIGO

EMBALAGEM

STAINBLASTER
MULTI-PURPOSE

Pré-tratamento de manchas para a maioria
das sujeiras comuns e manchas, tais como:
alimentos, gordura, óleo, batom e gordura
corporal.

7101296

2x650ml

STAINBLASTER
SPECIALTY

Pré-tratamento de manchas para usar em base e
maquiagens, barro (saibro) e de protetor solar.

7101297

2x650ml

STAINBLASTER
RUST REMOVER

Pré-tratamento de manchas para usar em
ferrugem e manchas de ferro.

7101295

2x650ml
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