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micro poros  da micro matéria 

nanotecnologie

a nano-molécula 

molécula de sujidade

molécula de água

EFEITO 
AUTO-LIMPEZA

Cria-se uma protecção da su-
perfície, resistente e dura-
doura que impede a sujidade 
como pó, sujidade devido ao 
trafega ou  incrustações de se 
fixarem. Há uma maior facili-
dade de limpeza
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EFEITO
HIDROREPELENTE E 

ÓLEOFÓBICO
O efeito da água e o seu perfei-
to escorrimento, não se crian-
do assim depósitos calcários

PROPRIEDADE 
ANTIBACTERIANA, 

ANTIMICROBIANA e 
ANTIBOLORES

Os nano polímeros criam uma 
barreira protectora sobre a 

superfície tratada limitando a 
presença de microrganismos 
(vírus, bactérias e fungos) e 
consequentemente o apare-

cimento de maus cheiros.
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COMO RESULTA A PROTECÇÃO, SEGUINDO UM 
TRATAMENTO NANOTECNOLÓGICO? 
As nano partículas dispõem-se sobre a superfície e formam uma barreira protectora in-
visível. A superfície fica assim absolutamente inatacável a qualquer contaminação exter-
na. Depois a auto-organização, as partículas formam um filme sobre a superfície que faz 
evaporar os fluidos, assegurando uma protecção total e duradoura no tempo. A energia 
de ligação da superfície, é invertida de um nível alto para um nível muito baixo. Um nível 
baixo de energia de ligação é muito importante para manter a superfície limpa com facili-
dade, enquanto que um nível alto, retêm a sujidade Atómica-molecular (geralmente entre 
1 e 100 nanómetros).     



750 ml

    ARGA

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

Argan

ARGAN
Perfume derivado do óleo de 

Argan de marrocos com um 

aroma intenso que torna os 

ambientes limpos, quentes e 

envolventes. O ouro do deser-

to é o elixir permanente para a 

atmosfera das Mil e 

Uma Noites.
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FLOR DE  PRIMAVERA
Tem uma nota de flor preciosa 

com óleos essenciais de extra-

to de buquê de flores como o 

jasmim, rosa, lírio, narciso, vio-

leta que dão ao perfume uma 

persistência duradoura.

Nova linha de detergentes com uma combinação refinada de fragrâncias que 
tornam cada ambiente mais limpo e agradavelmente perfumado, graças a for-
mulações adequadas para todas as operações de manutenção diária de pavi-
mentos, móveis e higienização de sanitários, com um aroma único, disponível 

nas fragrâncias, SPRING FLOWER E ARGAN.

Nanotecnologia

CAM



1 - 1,5 %

capacidade caixa :
4 un.
dimensão caixa :
28 x 39 h 29,5      
capacidade palete :                  
32 caixas    

manutenção de  pavimentos 

manutenção pavimentos

Bilha 5 Kg Embalagem Característica Modo de usar

mobiliário e vidro

ambientador

casas de Banho

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
Detergente abrilhantador sem 
resíduo para a lavagem de to-
dos os pavimentos mesmo 
quando protegidos com cera

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
base alcoólica
Abrilhantador sem resíduo para 
lavagem de todos os pavimen-
tos

AMBIENTADOR – 
ELIMINADOR DE ODORES 
Ambientador concentrado com 
acção persistente

LIMPEZA DE MOBILIÁRIO E 
VIDROS
Detergente multiuso de auto-
secagem com formulação  ba-
seada  na nanotecnologia

1 - 3 %

1 - 3 %

  pH 10,5+/-0,5

LIMPEZA DE CASAS DE BANHO
Detergente anticalcário ácido 
de auto-secagem com formu-
lação  baseada  na nanotecno-
logia

 

  pH 10,3+/-0,5

  pH 10+/-0,5

  pH 7,5+/-0,5

pronto
a usar 

  pH 2,8+/-0,5

  pH +/-

capacidade caixa :
12 un.
dimensão caixa :
24 x 31 h 28      
capacidade palete :                  
40 caixas  

Garrafa 750ml

capacidade caixa :
12 un.
dimensão caixa :
24 x 31 h 28      
capacidade palete :                  
40 caixas  

pronto
a usar 

pronto
a usar

Embalagem Característica Modo de usar   pH +/-

Embalagem Característica Modo de usar   pH +/-Garrafa 750ml
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linha de mono-fragrância

capacidade caixa :
6 un.
dimensão caixa :
17,5 x 25,5 h 31      
capacidade palete :                  
72 caixas   

Garrafa 1000 ml

manutenção de  pavimentos 
concentrado 5-C 
base alcoólica

manutenção de  pavimentos 
concentrado 5-C 

casas de Banho
concentrado 5-C 

mobiliário e vidro
concentrado 5-C 

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
Detergente abrilhantador sem 
resíduo para a lavagem de to-
dos os pavimentos mesmo 

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
base alcoólica
Abrilhantador sem resíduo para 
lavagem de todos os pavimen-
tos

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

LIMPEZA DE MOBILIÁRIO E 
VIDROS
Detergente multiuso de auto-
secagem com formulação  ba-
seada  na nanotecnologia

100 ml in
650 ml H2O

  pH 11+/-0,5

LIMPEZA DE CASAS DE BANHO
Detergente anticalcário ácido 
de auto-secagem com formu-
lação  baseada  na nanotecno-
logia

  pH 1,5+/-0,5

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
Detergente abrilhantador sem 
resíduo para a lavagem de to-
dos os pavimentos mesmo 
quando protegidos com cera

LIMPEZA DE MOBILIÁRIO E 
VIDROS
Detergente multiuso de auto-
secagem com formulação  ba-
seada  na nanotecnologia

LIMPEZA DE CASAS DE BANHO
Detergente anticalcário ácido 
de auto-secagem com formu-
lação  baseada  na nanotecno-
logia

manutenção de  pavimentos 
concentrado

casas de Banho
concentrado

mobiliário e vidro
concentrado

caps 100/80/50 caixa :
60/75/75 pz  
caps 30/15 caixa :
120/160 pz
dimensão caixa :
24 x 38 h 12,5      
capacidade palete :                 
45 cartoni    

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11+/-0,5

  pH 1,5+/-0,5

100/80/50 ml 30/15 ml

100 ml in
650 ml H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

15 ml in 8/10 lt

Embalagem Característica Modo de usar   pH +/-

Embalagem Característica Modo de usar   pH +/-



capacidade caixa :
4 un.
dimensão caixa :
28 x 39 h 29,5      
capacidade palete :                  
32 caixas      

manutenção de  pavimentos 

manutenção pavimentos

5 Kg Embalagem Característica Modo de usar

arredi e vetri

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
Detergente abrilhantador sem 
resíduo para a lavagem de to-
dos os pavimentos mesmo 
quando protegidos com cera

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
base alcoólica
Abrilhantador sem resíduo para 
lavagem de todos os pavimen-
tos

LIMPEZA DE MOBILIÁRIO E 
VIDROS
Detergente multiuso de auto-
secagem com formulação  ba-
seada  na nanotecnologia

1 - 3 %

1 - 3 %

  pH 10,5+/-0,5

 

  pH 10,3+/-0,5

  pH 10+/-0,5

  pH +/-

capacidade caixa :
12 un.
dimensão caixa :
24 x 31 h 28      
capacidade palete :                  
40 caixas 

750 ml Embalagem Característica Modo de usar   pH +/-

pronto
a usar 

750 ml

    ARGA

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

Argan

750 ml

    ARGA

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

Argan



linha de mono-fragrância

bagno

LIMPEZA DE CASAS DE BANHO
Detergente anticalcário ácido 
de auto-secagem com formu-
lação  baseada  na nanotecno-
logia

pronto
a usar 

  pH 2,8+/-0,5

capacidade caixa :
12 un.
dimensão caixa :
24 x 31 h 28      
capacidade palete :                  
40 caixas   

750 ml Embalagem Característica Modo de usar   pH +/-

750 ml

    ARGA

CLEANING SELF-DRYING
LIMPIADOR MULTIUSO AUTOSECANTE
LIMPADOR MULTIUSO COM AUTO SECAGEM
PRODUIT MULTI-USAGE AUTOSÈCHANT

Argan

capacidade caixa :
6 un.
dimensão caixa :
17,5 x 25,5 h 31      
capacidade palete :                  
72 caixas     

1000 ml Embalagem Característica Modo de usar   pH +/-

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C
base alcolica

manutenzione pavimenti
concentrato 5-C

bagno
concentrato 5-C

arredi e vetri
concentrato 5-C

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
Detergente abrilhantador sem 
resíduo para a lavagem de to-
dos os pavimentos mesmo 
quando protegidos com cera

MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
base alcoólica
Abrilhantador sem resíduo para 
lavagem de todos os pavimen-
tos

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11,3+/-0,5

LIMPEZA DE MOBILIÁRIO E 
VIDROS
Detergente multiuso de auto-
secagem com formulação  ba-
seada  na nanotecnologia

100 ml in
650 ml H2O

  pH 11+/-0,5

LIMPEZA DE CASAS DE BANHO
Detergente anticalcário ácido 
de auto-secagem com formu-
lação  baseada  na nanotecno-
logia

  pH 1,5+/-0,5

100 ml in
650 ml H2O

30 ml in
8/10 lt H2O

30 ml in
8/10 lt H2O



linha de mono-fragrância
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MANUTENÇÃO PAVIMENTOS
Detergente abrilhantador sem 
resíduo para a lavagem de to-
dos os pavimentos mesmo 
quando protegidos com cera

LIMPEZA DE MOBILIÁRIO E 
VIDROS
Detergente multiuso de auto-
secagem com formulação  ba-
seada  na nanotecnologia

LIMPEZA DE CASAS DE BANHO
Detergente anticalcário ácido 
de auto-secagem com formu-
lação  baseada  na nanotecno-
logia

manutenção de  pavimentos 
concentrado

casas de Banho
concentrado

mobiliário e vidro
concentrado

caps 100/80/50 caixa :
60/75/75 pz  
caps 30/15 caixa :
120/160 pz
dimensão caixa :
24 x 38 h 12,5      
capacidade palete :                 
45 cartoni   

  pH 11,3+/-0,5

  pH 11+/-0,5

  pH 1,5+/-0,5

100 ml 15 ml   pH +/-

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

1 Caps  100 ml
in 650 ml H2O

15 ml in 8/10 lt

HOTEL
Formulados com o mesmo perfume, são ideais para todas as operações de manutenção diária de pavi-

mentos, móveis e higienização de sanitários.

Embalagem Característica Modo de usar







ARCO CHIMICA S.R.L.
Via Canalazzo 22/24 — 41036 Medolla (MO) tel. +39 0535 58 890 
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