Produtos concebidos
para todos os ambientes
e todas as tarefas
Soluções de Limpeza

Criamos mais
valor para si com:
locais de trabalho
mais saudáveis,
mais seguros e
mais produtivos.

Fornecemos soluções
eficientes
Por que razão escolhe
as nossas soluções
de limpeza?
A KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*
é um líder mundial que fornece
soluções totais de higiene, segurança
e saúde. Pode confiar em nós sempre
que procurar soluções de limpeza
fiáveis e de elevado desempenho.
Isto porque estamos totalmente
empenhados em:
• Serviço

pessoal, mantendo
relações fortes com todos os
clientes, ajudando a localizar as
melhores soluções de produtos

Compreender o que é
importante para si

Colocar a eficiência
em primeiro lugar

Com o nosso trabalho junto
dos clientes em todo o mundo,
compreendemos a importância
que coloca na melhoria da
eficiência. Este também é o
nosso enfoque número um.

Com mais de 15 anos de experiência
em limpeza, compreendemos as
pressões da gestão de custos e da
manutenção de elevados níveis de
higiene e produtividade.

Criamos sempre soluções de limpeza
com a eficiência em mente, ajudando
o pessoal a agilizar o trabalho,
para uma norma de higiene mais
elevada e criação de mais valor.

Ao colocar a eficiência em primeiro
lugar, forneceremos sempre:
• Os
 produtos mais adequados
para todas as suas
necessidades de limpeza
• Rentabilidade,

dando uma
oportunidade aos formatos e
sistemas dispensadores para o ajudar
a reduzir a utilização dos toalhetes

• Elevada

qualidade
consistente, suportada pelas
acreditações da indústria

• Tecnologias

avançadas, como
o material HYDROKNIT* e o
tecido AIRFLEX*, que efectuam
as tarefas de limpeza melhor e
reduzem os custos de eliminação

• Produtos

inovadores, que fazem
uma diferença positiva e fiável
em todos os espaços de trabalho,
reflectidos pelas nossas marcas
globais WYPALL* e KIMTECH*
• Sustentabilidade,

sempre
presente na concepção, fabrico e
transporte dos nossos produtos
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A nossa visão de sustentabilidade –

CRIAMOS UM MUNDO MELHOR PARA SI
Na Kimberly-Clark Professional*, acreditamos que a sustentabilidade é essencial a qualquer actividade.
É por isso que trabalhamos para atingir um conjunto de metas de sustentabilidade.
Pode confiar que, ao adquirir os nossos produtos, não só estará a melhorar a saúde
dos seus funcionários, como a apoiar um mundo mais sustentável.

Produto

Planeta

Pessoas

Ambiente de

Aspiramos a melhorar o
bem-estar de quem utiliza os nossos produtos
e reduzir a quantidade
de produto necessária
para uma dada tarefa,
ajudando a melhorar a
economia da sua actividade.

colaboradores
Felizes

trabalho =
Seguro e Envolvimento
Eficiente = Produtividade

Fornece as ferramentas
necessárias para reduzir a propagação de
germes que provocam
doenças.

Os recursos não são
infinitos, por isso,
trabalhamos continuamente para reduzir o
impacto ambiental de
cada fase da vida do
produto, desde o design
à eliminação final.

=

nível mais elevado de
maior

Os nossos panos resistentes
pesam cinco vezes
menos que um pano
normal, criando 37%
menos resíduos (por
pesos) no momento
da eliminação.

17

%
Menos

Os nossos panos resistentes
são duas vezes mais
absorventes que outros
panos secos e leves, por
isso, usamos menos.

O nosso sistema WETTASK* reduz a utilização
de solvente:
até

Luvas azul árctico G10

100
20

%

%

e reduz as emissões
de COV

Mais
LUVAS POR
CAIXA

que os formatos tradicionais,
reduzindo os desperdícios de
embalagens até 55%

O nosso Serviço de Gestão de Toalhetes pode
remover e reciclar os nossos toalhetes descartáveis*.

As nossas mascaras
reutilizáveis dobradas
podem ser utilizadas
num máximo de dois
turnos, permitindolhe
usar menos e
desperdiçar menos

Menos

Para obter mais informações sobre os nossos esforços de sustentabilidade, visite www.kcpreducetoday.com/uk

Ajudamolo a reduzir os
desperdícios e
a melhorar a
produtividade
Os produtos com baixo desempenho
e a dispensação pouco fiável podem
aumentar o desperdício e o consumo.

Como o custo da eliminação é
baseado no peso ou no volume, quer
esteja a eliminar os resíduos perigosos
ou não, a utilização de uma solução
de limpeza com um desempenho
superior juntamente com uma
solução de dispensação controlada
é importante para reduzir os custos
de eliminação e ajudar a suportar
a rentabilidade do seu negócio.
Os nossos toalhetes têm soluções
de embalagem inteligentes e,
considerando o seu volume,
foram concebidas para reduzir
a quantidade de lixo.

reduzir
desperdício
de tempo

Com a nossa herança industrial,
sabemos muito bem o quão
importante é encontrar soluções
que permitam reduzir os custos
e melhorar as margens de lucro.
Neste sentido, os nossos produtos e
sistemas foram concebidos para:
––permitir uma manutenção simples
––permitir um recarregamento fácil
––permitir uma maior eficiência
––reduzir desperdícios de papel
––reduzir espaço de armazenamento
E com tudo isto poupar
tempo e reduzir custos.
Podemos trabalhar consigo para o
ajudar a combater os desperdícios e a
melhorar os processos e a eficiência.

reduzir
desperdícios
de papel

reduzir
desperdício de
armazenamento
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Seleccionar o toalhete correcto
para as suas necessidades
A gama inteira oferece uma vasta gama de opções de desempenho, formatos e
soluções de dispensação. Trabalhando em conjunto, encontraremos a melhor
solução de limpeza personalizada para as suas necessidades e tarefas.
Quando decidir o que é mais importante para a tarefa, considere as seguintes
áreas.

01

02

03

Que tipo de características requer
para completar a sua tarefa?

Que tipo de dispensação requer
para a sua tarefa?

Que tipo de eliminação de resíduos
necessita de ter em consideração?

• A
 ltamente absorvente, mais
rápido e mais eficaz?

• A
 dispensação higiénica de folha
única ou um sistema móvel de
elevada capacidade seria melhor
no seu ambiente?

• E
 stá preocupado em utilizar
menos e deitar menos fora?

Desempenho dos
Panos

• Forte e resistente ao rasgo?
• Resistente a solventes?
• Baixo teor de algodão?
• C
 olorido para segregação de
tarefas?
• P
 rodutos descartáveis ou
reutilizáveis?

Sistemas
dispensadores

• Q
 ue tamanho de folha de limpeza
seria mais eficaz, mas não
desperdiçável?
• N
 ecessita de um sistema especial
para reduzir danos dos produtos
ou evitar a contaminação dos
panos?

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Eliminação de
resíduos

• U
 m maior desempenho de
limpeza é tão importante para si
como o custo do ambiente?
• L
 impa substâncias perigosas?

O seu guia de
selecção
Esta tabela ilustra as funcionalidades de limpeza específicas e a utilização mais
adequada, ajudando a identificar rapidamente as melhores soluções de limpeza para
as suas necessidades. Consulte as páginas dos produtos para obter mais exemplos
específicos. Apoiaremos os nossos clientes na selecção da solução correcta para a sua
aplicação. Consulte as páginas dos produtos para obter mais exemplos específicos.

ABSORÇÃO

RESISTÊNCIA*

SUPERFÍCIES
ÁSPERAS

ÓLEO E MASSA LUBRIFICANTE

SOLVENTES

DERRAMAMENTO DE
LÍQUIDOS

PÓ E INSUPERFÍCIES
CRUSTAÇÕES DELICADAS

SOLUÇÃO DE PRODUTO

PÁGINA

5

Panos de engenharia
de precisão

p.13

7

Panos industriais

p.14

5

Panos WYPALL* X90

p.15

6

Panos WYPALL* X80

p.16

5

Panos WYPALL* X70

p.17

4

Panos WYPALL* X60

p.18

3

Panos WYPALL* X50

p.19

2

Toalhetes WYPALL* L40

p.21

2

Toalhetes WYPALL* L30

p.22

1

Toalhetes WYPALL* L20

p.23

1

Toalhetes WYPALL* L10

p.23

10

Panos de Limpeza de
Microfibra WYPALL*

p.30

2

Toalhetes de Limpeza
WYPALL*

p.31

Toalhetes KIMTECH*

p.25

Sistema WETTASK*

p.26

REUTILIZÁVEL

UTILIZAÇÃO LIMITADA

ESPECIALIDADES

Soluções de limpeza para tarefas específicas
Soluções de limpeza de superfícies específicas das indústrias
* 1 = Mais fraco – 10 = Mais forte
Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk/products/wipers
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Indústria metalúrgica
Compreendemos a pressão de gerir custos e manter elevados
níveis de eficiência e qualidade. Trabalhando em conjunto,
podemos ajudar a optimizar a eficácia de limpeza e reduzir
os custos e os níveis de lixo. Fornecemos uma grande
gama de produtos de elevada qualidade que suportam
os processos completos da indústria metalúrgica:

Metalurgia
Quando uma peça ou uma chapa metálica é moldada
ou convertida numa peça, um componente ou um
produto acabado, são utilizados processos como a
rectificação, o corte, a modelagem ou a maquinagem.
As tarefas envolvidas são:
Limpeza geral
Sugestões de produto:
Panos WYPALL* X80, Toalhetes WYPALL* L30, Toalhetes
de Limpeza WYPALL*, Panos Industriais

Preparação da
superfície e
acabamento metálico

As tarefas envolvidas são:

Quando fabricar uma peça ou um
componente e a superfície necessitar de
ser limpa e preparada, por exemplo, através
de lixagem, grenalhagem, limpeza química
e com solventes. Assim que preparar a
superfície, esta está pronta para receber uma
camada protectora. São utilizados processos
como pintura, corte ou galvanização.

Sugestões de produto:

Montagem
Quando unir componentes para fazer
um produto final através de processos
como aparafusamento, grampeamento,
fixação, rebitagem ou colagem.
As tarefas envolvidas são:
Limpeza geral
Sugestões de produto:
Panos WYPALL* X60, Toalhetes
WYPALL* L20, Microfibras
Descartáveis KIMTECH*, Panos
de Engenharia de Precisão

Limpeza de ambientes controlados,
limpeza de solventes, limpeza
de superfícies e limpeza de
superfícies delicadas

Panos WYPALL* X80, Toalhetes WYPALL*
L30, Toalhetes KIMTECH*/ WETTASK* SXX,
Panos de Microfibra para Preparação de
Superfícies KIMTECH*, Panos Industriais,
Panos de Engenharia de Precisão

Manutenção e tempo
de inactividade
programado
Quando preparar, reparar e limpar
regularmente a maquinaria, as
ferramentas e os veículos da fábrica.
As tarefas envolvidas são:
Limpeza geral
Sugestões de produto:
Panos WYPALL* X80,
Toalhetes WYPALL* L30,
Toalhetes de Limpeza WYPALL*,
Panos Industriais,
Panos de Engenharia de Precisão

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk/industries/fabricated-metal-manufacturing

Transporte
Compreendemos a importância do equilíbrio da limpeza de elevada
qualidade com a rentabilidade e a produtividade melhoradas. Concebidas
para as tarefas, as soluções de limpeza fazem o trabalho com elevada
qualidade logo à primeira vez. Reduzir a utilização dos toalhetes e
dos solventes e os desperdícios. Temos uma vasta gama de toalhetes
para apoiar melhor tarefas industriais específicas de transporte:

Preparação da
superfície e
acabamento
metálico

Montagem

Quando fabricar uma peça ou
um componente e a superfície
necessitar de ser limpa, preparada
e acabada, por exemplo, durante a
preparação e a pintura de painéis
em aplicações de automóveis.

Limpeza geral, limpeza de ambientes
controlados e críticos, ou seja,
montagem do motor e limpeza
do depósito de combustível
na indústria aeronáutica

As tarefas envolvidas são:

Toalhetes KIMTECH*/ WETTASK*
SXX, KIMTECH* Toalhetes Vedantes,
Toalhetes de Limpeza WYPALL*, Panos
WYPALL* X80, Panos Industriais

Limpeza de ambientes controlados e
críticos, ou seja, aplicações de prépintura na indústria automóvel e
pintura final na indústria aeronáutica.

Quando vários componentes ou peças
são montados em conjunto para criar
uma estrutura ou um produto acabado.
As tarefas envolvidas são:

Sugestões de produto:

Sugestões de produto:
Toalhetes KIMTECH*/ WETTASK*
SXX, Toalhetes WYPALL* L40,
Panos WYPALL* X80, Toalhetes
KIMTECH*, Panos Industriais, Panos
de Engenharia de Precisão

Acabamento
final e entrega

Limpeza delicada, polimento
e limpeza geral

Quando um produto acabado necessitar
de ser limpo antes da entrega ao cliente.

Panos de Microfibra KIMTECH*,
Toalhetes de Limpeza WYPALL*

Sugestões de produto:

As tarefas envolvidas são:

Manutenção
Quando preparar, reparar e limpar
regularmente a maquinaria, as
ferramentas e os veículos da fábrica.
As tarefas envolvidas são:
Limpeza geral
Sugestões de produto:
Panos WYPALL* X80, Toalhetes
WYPALL* L30, Toalhetes de Limpeza
WYPALL*, Panos Industriais, Panos
de Engenharia de Precisão

Os produtos listados são apenas sugestões. Para obter resultados mais eficazes em termos de limpeza e
resultados, recomendamos que os clientes façam uma experiência e análise completa das instalações. Peça mais
informações ao seu representante de vendas.
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Transformação de alimentos
A melhor gestão de custos não significa comprometer os
elevados padrões de higiene. Concebidos para a ajudar a
cumprir os mais rigorosos programas de limpeza, os nossos
produtos de transformação de alimentos foram concebidos
para simplificar a utilização e a velocidade, minimizar o tempo
de inactividade e suportar o sucesso da marca. Durante o
desenvolvimento, considerámos cada fase de processamento:

Limpeza durante as
mudanças de produtos

Limpeza de derramamentos/
detritos da produção

Quando uma linha é utilizada para produzir diferentes
produtos ou sabores dos mesmos produtos, as paragens
para mudanças são necessárias para limpar a linha e
remover quaisquer vestígios dos produtos anteriores.

Quando quiser remover derramamentos de alimentos ou
acumulações de ingredientes do processo para parar a
acumulação de ingredientes que contaminam o processo.

As tarefas envolvidas são:
Limpeza e secagem do equipamento das máquinas
Sugestões de produto:

As tarefas envolvidas são:
Limpeza de ingredientes em excesso e derramamentos
Sugestões de produto:
Panos de Limpeza WYPALL* X50, Toalhetes WYPALL* L40

Panos de Limpeza WYPALL* X50, Panos de Limpeza
WYPALL* X80, Toalhetes WYPALL* L40, Panos Industriais

Manutenção
Limpeza profunda
Defina tempos de paragem para limpar e desinfectar a linha.
As tarefas envolvidas são:
Limpeza e secagem do equipamento e
máquinas, limpeza de produtos químicos
Sugestões de produto:
Panos WYPALL* X80, Toalhetes KIMTECH*/
WETTASK* DSX, Panos Industriais

Quando preparar, reparar e limpar regularmente a
maquinaria, as ferramentas e os veículos da fábrica.
As tarefas envolvidas são:
Limpeza geral
Sugestões de produto:
Panos WYPALL* X80, Toalhetes
WYPALL* L30, Toalhetes
de Limpeza WYPALL*,
Panos Industriais, Panos de
Engenharia de Precisão

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk/industries/food-processing

Saúde
Em ambientes de higiene crítica, a nossa grande gama de
limpeza pode ajudar a minimizar a disseminação da infecção
e a melhorar a confiança do doente. São a escolha mais
segura para ajudar a cumprir protocolos de limpeza em
estabelecimentos de saúde e a reduzir a disseminação de
germes e a infecção cruzada. Do mesmo modo, os nossos
produtos de doentes fornecem melhor conforto e cuidado.

Limpeza e
desinfecção
Quando necessitar de manter áreas
de instalações de saúde com os mais
elevados níveis de higiene, como
enfermarias, salas de tratamento de
doentes, quartos e enfermarias.
As tarefas envolvidas são:
Desinfecção e limpeza de superfícies,
segregação de tarefas
Sugestões de produto:
Panos de Limpeza WYPALL* X80,
Panos de Limpeza WYPALL* X50,
Toalhetes KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Cuidados com doentes
Quando a elevada produtividade exige soluções
de cobertura que possam ser implementadas
rapidamente entre os doentes e quando as
soluções de limpeza são necessárias para
manter a melhor higiene pessoal do doente.
As tarefas envolvidas são:
limpeza, secagem e desinfecção de
doentes e superfícies de cobertura
Sugestões de produto:
Toalhetes WYPALL* L20 - Rolos Pequenos, Toalhetes
WYPALL* L40 – Dobragem em quatro, Toalhas
Absorventes KIMTECH*, Toalhetes Médicos KIMTECH*

Preparação de
alimentos e
restaurantes
Quando os sistemas de limpeza são
necessários nas áreas de preparação
de alimentos para absorver
derramamentos e manter a limpeza
das instalações dos restaurantes.
As tarefas envolvidas são:
Absorção de derramamentos, limpeza
de equipamentos e superfícies
Sugestões de produto:
Panos de Limpeza WYPALL* X80,
Panos de Limpeza WYPALL* X50,
Toalhetes KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Os produtos listados são apenas sugestões. Para obter resultados mais eficazes em termos de limpeza e
resultados, recomendamos que os clientes façam uma experiência e análise completa das instalações. Peça mais
informações ao seu representante de vendas.

Manutenção de
instalações
Quando a manutenção do
equipamento das instalações e as
áreas públicas for necessária para
proteger contra as infecções e a
contaminação cruzada potencial.
As tarefas envolvidas são:
Limpeza geral, limpeza desinfectante,
segregação de tarefas
Sugestões de produto:
Panos WYPALL* X80, Toalhetes WYPALL*
L30, Toalhetes de Limpeza WYPALL*,
Toalhetes KIMTECH*/ WETTASK* DSX,
Panos de Limpeza WYPALL* X50/X80
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Panos reutilizáveis e
resistentes
Os Panos WYPALL* X reutilizáveis são absorventes,
resistentes a solventes e suficientemente fortes para
enfrentar tarefas difíceis, também concebidos para serem
eficientes em termos de custos e tempo.
Utilizando o nosso Material HYDROKNIT* patenteado,
os Panos WYPALL* X são fabricados através do
emaranhamento da polpa e do polipropileno utilizando
jactos de água de alta pressão. Criação de toalhetes fiáveis
que mantêm a forma e podem ser utilizados muitas vezes:

Absorção melhorada
A nossa tecnologia PowerPockets exclusiva está agora
disponível nos Panos WYPALL* X70 e X80. Permite uma
melhor absorção, um pano melhorado e uma melhor
capacidade de limpeza.
As bolsas integradas ajudam a capturar a sujidade e as
incrustações mais rápida e eficazmente, deixando as
superfícies mais limpas e reduzindo o desperdício.

• A
 ltamente absorventes – permitem absorver derrames,
limpar as mãos e as máquinas rapidamente
• F ortes e duráveis quando molhados ou secos – ideais
para tarefas difíceis, como a limpeza de máquinas
• R
 esistentes à maioria dos solventes - ideais para aplicar
solventes numa superfície ou limpar
• N
 ão contêm autocolantes e não estão unidos, reduzindo
os resíduos da superfície

Pano médio

WYPALL* X80

Os Panos WYPALL* X80 pesam 5 vezes
menos do que um pano médio. Ao deitar
menos fora, custa menos.

Fast-absorbing material

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Panos de engenharia
de precisão
Panos extremamente flexíveis e
resistentes a perfurações para
limpeza de espaços apertados
• M
 aterial HYDROKNIT* resistente ao rasgo
Concebidos para serem resistentes a perfurações, estes
panos finos mantêm uma flexibilidade máxima para
poderem chegar aos espaços mais apertados
• P
 anos com baixo teor de algodão
A tecnologia de fibra especial reduz o algodão
comparativamente à maioria de outros não tecidos

Ideais para:
• L
 impeza complexa
Um material flexível tipo tecido permite uma
flexibilidade máxima para limpar peças ou
componentes complexos
• L
 impeza na indústria metalúrgica
Resistência à abrasão e perfuração para tarefas
pesadas

• T
 amanho certo para a tarefa
Disponíveis em formatos pequenos e práticos para
ajudar a reduzir os desperdícios: Dobrados em quatro ou
uma caixa pop-up única e prática.
Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Opções de cor:

13

Disponíveis com a nossa
tecnologia Power Pocket para
uma eficiência de limpeza
adicional e uma sensação
agradável ao toque

Panos
industriais
Os nossos panos mais resistentes,
volumosos mas flexíveis para
trabalhos pesados, substituem na
perfeição os trapos
• M
 aterial HYDROKNIT* de absorção rápida e resistente
ao rasgo Panos resistentes à abrasão para tarefas
pesadas
• M
 aterial flexível com toque idêntico ao de um tecido
para uma limpeza eficiente e confortável

Ideais para:
• T
 arefas pesadas de manutenção
Absorção excelente de óleos e massa lubrificante
• L
 impeza na indústria metalúrgica
Limpeza de superfícies irregulares sem se desfazerem
• P
 reparação de superfícies
Toalhetes laváveis, concebidos para uma utilização
repetitiva com óleos, massas lubrificantes,
lubrificantes e detergentes

• D
 ois formatos para satisfazer as suas necessidades, rolo
grande e dobragem em quatro

Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Opções de cor:

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Incrivelmente, 5 rolos
grandes de Panos
WYPALL* X90 podem
absorver 200 litros de
óleo!

Panos
WYPALL* X90
O material de 2 folhas permite
uma melhor absorção
Os Panos WYPALL* X90 melhoram eficazmente o
desempenho dos toalhetes no local de trabalho:
• R
 edução do desperdício de produto
As 2 folhas do Material HYDROKNIT* avançado estão
unidas para oferecer toalhetes mais volumosos e
resistentes que permitem reduzir o desperdício até
35%1

Ideais para:
•	Altamente absorventes
Para absorver derramamentos de óleo e água
• L
 impeza complexa e fácil
Para maquinaria e pequenos componentes devido à
elevada compatibilidade
• T
 oque tipo tecido
Suficiente macios para limpar as mãos

• A
 gilização do trabalho
Combinando as fibras de poliéster e de madeira,
este material de 2 folhas cria um toalhete mais
absorvente para uma limpeza mais rápida e eficiente
• R
 edução do risco de danificar a superfície
As fibras de poliéster criam um toalhete suave e
confortável para tornar mais fácil a limpeza das áreas
difíceis

Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

• D
 ispensação controlada inovadora
Ajudar a controlar custos de utilização e a reduzir o
desperdício ainda mais

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Opções de cor:
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Uma folha do WYPALL* X80
é suficientemente forte
para levantar um peso de
60 kg.

Panos
WYPALL* X80
Panos resistentes e volumosos
para trabalhos pesados de
manutenção e tarefas de limpeza

Ideais para:
• Limpeza

de peças e máquinas pesadas
Limpeza de superfícies irregulares sem se desfazerem

Absorção rápida e elevada, aliada a uma grande
resistência ao rasgo. Os Panos WYPALL* X80
substituem na perfeição os trapos:

• Tarefas

de manutenção
Limpeza de massas lubrificantes, óleos e absorção de
sujidade difícil

• Material

HYDROKNIT* de absorção rápida e resistente
ao rasgo
Suficientemente forte para limpar as superfícies
mais irregulares sem se desfazerem

• Preparação

de superfícies
Toalhetes laváveis para utilização com solventes ou
água

• U
 tilização com água e solventes
Laváveis e reutilizáveis
• F
 ormatos de dispensação em rolos e em folhas
Para satisfazer as suas necessidades
Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Opções de cor:

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Panos
WYPALL* X70
Absorção rápida para tarefas
médias

Ideais para:

Mesmo quando estão molhados, os Panos WYPALL*
X70 continuam macios, volumosos e mantêm a
forma:

•	Tarefas pesadas de manutenção
Limpeza económica de óleos, massas
lubrificantes, incrustações e solventes de
superfícies e ferramentas

• A
 bsorção duradoura e eficiente
Limpeza rápida de massas lubrificantes,
incrustações e solventes

•	Limpeza de ferramentas e máquinas
Limpeza de líquidos de corte e protecção de
peças

• F
 acilidade de utilização
Mantêm-se macios e duráveis, molhados ou secos
e podem ser utilizados com solventes

•	Superfícies metálicas
Permitem uma absorção rápida e são macios
e volumoso para uma limpeza fácil e eficiente

• R
 entabilidade
Lave e reutilize para acabar com o desperdício
• M
 ultiusos
Mantêm as ferramentas e as máquinas limpas,
compatíveis para contacto com os alimentos

Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Opções de cor:
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Panos
WYPALL* X60/50
Versáteis e duráveis
para uma limpeza de precisão
Criados para tarefas de limpeza gerais e leves, os Panos
WYPALL* X60 e X50 são:
• A
 daptáveis e leves
Para limpeza de peças delicadas, absorção de
derramamentos leves, limpeza manual e acesso a áreas
de superfícies difíceis
• A
 propriados para aplicação de diluentes e solventes
Mas suficientemente resistentes para limpar adesivos e
remover óleos e detritos

Ideais para:
• A
 plicação de lubrificantes
e limpeza de precisão
Utilização de diluentes e solventes. Para alcançar
dobras apertadas e limpeza de peças de maquinaria
complexas
• L
 impeza e lavagem de vidros
Remoção de sujidade, óleos e detritos
• L
 impeza final de peças
Para um acabamento de elevada qualidade

• E
 specialmente dimensionados para tarefas mais leves
Permitindo um desempenho uniforme e ajudando a
reduzir os desperdícios e os custos de exploração
Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Opções de cor:

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Os Panos de Limpeza WYPALL*
X50/80 contém fibras.

Panos de Limpeza
WYPALL* X80/50
Elevado desempenho para
tarefas de limpeza segregadas
higiénicas
Rápidos, ultra-absorventes, resistentes ao rasgo e de
longa duração:
• V
 ariantes de quatro cores
Uma para cada tarefa de limpeza para reduzir o
risco de contaminação cruzada e melhorar as
práticas regulamentares de higiene
• L
 ave e reutilize
Utilização óptima para aumentar a duração de
todos os panos, ajudar a reduzir os desperdícios e
reduzir os custos de utilização
• D
 ois níveis de desempenho
Escolha entre elevada absorção, força de longa
duração (Panos de Limpeza WYPALL* X80) ou um
sistema de limpeza de higiene valioso (Panos de
Limpeza WYPALL* X50)

Ideais para:
• T
 arefas de cozinha, limpeza de mesas e bancas
Limpeza de equipamentos e utensílios de preparação
de alimentos, limpeza de óleos e gorduras. Lave e
reutilize, reduzindo os custos de utilização
• T
 arefas de transformação industrial de alimentos
Ultra-absorventes e resistentes a rasgos para limpeza
profunda, mudanças e limpeza de transportadores
• R
 edução do risco de
contaminação cruzada
Panos coloridos para cada área/tarefa, reduzindo a
disseminação de germes entre casas de banho, áreas
clínicas e de doentes

Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Opções de cor:
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Toalhetes
descartáveis
Quando necessitar de um
toalhete descartável para absorver
derramamentos, limpar as mãos e as
superfícies, esta gama sobressai.

1

 estudo de mercado independente em várias localizações
O
comparou os toalhetes WYPALL* L com tecido AIRFLEX*
com os toalhetes convencionais de 1 folha em várias
tarefas. 8 em 10 preferiram os toalhetes WYPALL* L10 em
vez dos toalhetes convencionais de 1 folha.

Isto porque a estrutura única do Tecido AIRFLEX*, com
grandes bolsas de ar, absorve mais e é mais forte e fino do
que a estrutura de um toalhete de tecido convencional.
Por conseguinte, são necessárias apenas algumas folhas
para cada trabalho.

2

 m testes laboratoriais, os toalhetes WYPALL* L40 foram
E
comparados com os toalhetes de 3 folhas dos principais
concorrentes. O Toalhete WYPALL* L40 absorveu 144%
mais água e 37% mais óleo. A resistência à tracção cruzada
molhada foi 121% mais elevada. O volume foi 19% mais
elevado.

3

 estudo de mercado independente mostrou que os
O
toalhetes WYPALL* L10, comparados com um toalhete
convencional de 1 folha permitem reduzir o número de
toalhetes utilizados em 15%.

Ideal para limpar derramamentos em grandes superfícies,
a gama de toalhetes WYPALL* L é eficiente em termos de
limpeza e custos. Também é a escolha preferida de 8 em
10 utilizadores1.
• F orça inigualável, graças à estrutura única da
fibra para limpar derramamentos sem se desfazer
ou ficar encharcado. Mais de 2 vezes mais fortes
quando molhados, em comparação com toalhetes
convencionais2
• T
 oalhetes mais finos, a nossa gama de toalhetes
WYPALL* L é 19% mais volumosa do que os toalhetes de
papel tradicionais2, para maior protecção das mãos. Não
comprimimos os nossos toalhetes. Por conseguinte, as
fibras não estão achatadas
• D
 esempenho superior e tempo de secagem mais rápido
para reduzir a utilização das folhas em 15%3, diminuir o
tempo de limpeza e reduzir os desperdícios.

Utilização
reduzida em
Os Toalhetes WYPALL* L são duas
vezes mais absorventes do que
outros toalhetes de crepe leves.
Significa que utiliza 15% menos para
completar a mesma tarefa.3

15

%

HIGHLY absorbent fabric

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Com as bolsas de ar grandes do
Tecido AIRFLEX*, um Toalhete
WYPALL* L40 absorve o dobro
da quantidade de água em
comparação com toalhetes
convencionais2 e até 37% mais
óleo.2

Toalhetes
WYPALL* L40
Toalhete descartável
multiusos e eficiente
Utilizando a nossa tecnologia única de folha base Double
Re-Creped (DRC), os Toalhetes WYPALL* L40 absorvem
líquidos, óleos, massas lubrificantes e derramamentos
grandes mais depressa:
• T
 oalhete descartável altamente absorvente
A camada interna única tipo esponja enxagua líquidos
depressa, permanecendo forte quando está molhada
• A
 dequados para a maioria das superfícies, incluindo
para as mãos e o rosto
Com camada exterior macia ao toque

Ideais para:
• M
 anutenção geral e limpeza industrial de rotina
Limpeza de grandes fugas e derramamentos de
líquidos
• L
 impeza eficiente de linhas de processamento
Absorção rápida de derramamentos, minimizando as
paragens de produção
• T
 arefas de limpeza de doentes
Camada exterior suficientemente suave para limpeza
da cara e das mãos, encorajando a utilização
individual higiénica para minimizar a disseminação de
germes

• F
 ormatos de dispensação em rolos e em folhas
dobradas
Para satisfazer as suas necessidades
Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Airflex Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
HIGHLY absorbent fabric
To be used for applications between 2” to 8”

To be used for applications 8” and up

Opções de cor:
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Toalhetes
WYPALL* L30
Desempenho excepcional, valor
excelente
Se procurar um toalhete de utilização única forte,
absorvente e acessível, os Toalhetes WYPALL*
L30 satisfazem em todos os aspectos:
• M
 acios ao toque e leves
Suficientemente macios para limpeza
do rosto e das mãos
• G
 relha interior reforçada
Estrutura DRC única para limpeza forte e
absorvente de superfícies molhadas

Ideais para:
• D
 erramamentos de óleo
Absorve óleos e massas lubrificantes rapidamente
• L
 impeza de máquinas
Para limpeza leve de componentes de máquinas
• L
 impeza de superfícies molhadas
A estrutura de grelha mantém a forma mesmo
quando está molhada

• P
 reço excelente
Alternativa rentável para aos toalhetes airlaid

Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Opções de cor:

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Toalhetes
WYPALL* L20/10
Para tarefas de limpeza precisas e
leves
Se procurar valor e versatilidade para tarefas de
limpeza diárias, os nossos Toalhetes WYPALL*
L20 e L10 absorventes e fiáveis podem reduzir
o número de toalhetes utilizados:
• T
 oalhetes multifolhas texturizados e de absorção
rápida
Construídos especificamente para limpar as incrustações
da superfície e absorver pequenos derramamentos
• L
 impeza suave
Para polimento delicado e remoção de pó e incrustações

Ideais para:
• L
 impeza final de peças
Derramamentos de água, trabalhos de pulverização e
limpeza, secagem e limpeza de mãos
• R
 emoção de sujidade ligeira, pulverização sem
manchas e limpeza de acabamentos
Polimento de vidros, superfícies suaves e ferramentas
de limpeza
• P
 ráticos, acessíveis e multiusos
Facilmente acessíveis para limpar derramamentos
de água, secar e limpar as mãos e limpar as áreas de
preparação de alimentos

• U
 ma selecção de formatos de elevada capacidade
Para satisfazer as suas necessidades
Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Airflex Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
HIGHLY absorbent fabric
To be used for applications between 2” to 8”

To be used for applications 8” and up

Opções de cor:
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Toalhetes
especiais
Desempenho concebido para ambientes
controlados

Toalhetes KIMTECH* para Sistemas
WETTASK*

Determinadas tarefas controladas requerem
sistemas dispensadores e produtos de limpeza muito
específicos. Tendo isto em mente, aplicámos os nossos
conhecimentos e tecnologias de limpeza para criar uma
gama específica de qualidade premium que pode ajudar
a maximizar a eficiência e a produtividade e a reduzir os
custos de limpeza e solventes.

Sistema de limpeza completamente fechado e recarregável
para fornecer um maior controlo sobre a utilização de
solventes/desinfectantes e os custos de limpeza.

Toalhetes para Preparação de Superfícies
KIMTECH*

Toalhetes de Limpeza WYPALL*
Toalhetes molhados sem solventes e portáteis. Preparados
para utilizar a qualquer momento, em qualquer lugar.
Ideais para Transporte e Produção Industrial.

Panos de Limpeza de Microfibra WYPALL*

Fornecer precisão e fiabilidade em tarefas de limpeza
críticas e controladas para ambientes de Transporte e
Produção Industrial.

Criados para profissionais de limpeza, permitem levantar e
capturar mais rapidamente a sujidade da superfície. Ideais
para a indústria hoteleira, restauração, saúde e escritórios.

Toalhetes de Limpeza de Processos
KIMTECH*

Toalhetes para a Aeronáutica KIMTECH*

Toalhetes para superfícies resistentes e com baixo teor de
algodão para utilização repetida com solventes e produtos
químicos de limpeza em ambientes de Transporte e
Produção Industrial.

Soluções especializadas especificamente concebidas para
a norma de precisão das tarefas no sector aeronáutico.

O Sistema WETTASK* ajuda a reduzir o
risco de contaminação cruzada através
da dispensação de folha individual versus
o toalhete reutilizável tradicional e os
protocolos do sistema de desinfecção.

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Toalhetes
KIMTECH*
A nossa família de Toalhetes
KIMTECH* pode satisfazer as suas
necessidades específicas:
Toalhetes para Preparação de Superfícies
KIMTECH*
Quando a precisão e a fiabilidade forem essenciais, a marca
KIMTECH* cumpre as tarefas. Soluções de limpeza crítica
em tarefas de limpeza em Transporte, Saúde e Produção.
Consistência controlada quando necessário.

Toalhetes de Limpeza de Processos
KIMTECH*
Toalhetes para superfície resistentes e com baixo teor
de algodão para utilização repetida com solventes e
produtos químicos. Excelentes para limpar óleos e massas
lubrificantes e ideais para:
Aplicações de pintura de automóveis e impressão
Pano isento de silicone

Escolha entre:

• P
 anos de pó
Remoção de poeira da lixagem em ambientes
industriais e de produção
• Toalhetes vedantes
Estrutura aberta não tecida, ideal para limpeza de
ferramentas e escovas
• Toalhetes de microfibra
Para automóveis, este toalhete de poliéster/poliamido
de elevada qualidade lavável e acessível não se
desgasta
• Toalhetes de limpeza de processos
Toalhetes resistentes e com baixo teor de algodão,
ideais para utilização repetitiva com produtos
químicos e solventes de limpeza

Formatos fornecidos:

Tecnologia/Certificação:

Opções de cor:
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WETTASK*
Sistemas de limpeza
recarregáveis para aplicações
industriais
Produtividade
• S
 istemas prontos a utilizar permitem ao colaborador poupar
tempo e esforços

Os Toalhetes KIMTECH* SXX são
compatíveis com os solventes industriais
normais baseados em:

• Flexibilidade de utilização dos solventes/químicos preferidos

• MEK

• Acetato de etilo

Rentabilidade

• Acetona de isopropanol

• Xileno

• n-Heptano

• Cicloexano

• Etanol

• Triclorometano

• Redução do consumo de solvente em pelo menos 20%
• Redução do custo de eliminação de resíduos

Saúde e segurança
• R
 edução da pegada ecológica com menos emissões de
COV
• Limitação da exposição a solventes

Toalhetes KIMTECH* SXX para produção
industrial
• Tecido texturizado para absorção da sujidade
• Compatíveis com uma ampla gama de solventes

• Aumento da segurança do trabalhador

Panos
WETTASK*
SXX

Ideais para:
• L
 impeza de superfícies industriais
Utilização com o solvente escolhido
• L
 impeza de preparação da superfície
Utilização com solventes e produtos químicos agressivos
• L
 impeza de superfícies em estabelecimentos de saúde
Utilização com o desinfectante/detergente escolhido

Concebidos especificamente para limpeza de solventes e
preparação de superfícies, os nossos sistemas de limpeza
fechados e recarregáveis melhoram instantaneamente a
segurança e reduzem a probabilidade de derramamento de
solventes. Ideais para: Transporte e produção industrial.
Resistentes e absorventes para aplicações com baixo teor de
algodão.

Conformidade com a indústria
aeronáutica
Toalhete sem silicone, com pH estável e baixo teor de algodão
para solventes e produtos químicos agressivos. Concebidos
para o sector do transporte aeronáutico, todos os nossos
Toalhetes para Aeronáutica WETTASK* SXX são certificados
conforme a BMS 15-5F e a AMS 3819B.

Formatos fornecidos:

Tecnologia/Certificação:

Opções de cor:

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

BMS 15-5F / AMS 3819B

Distinção de
superfície no sector
da saúde
Toalhetes WETTASK* DSX/DS
Faça a escolha certa
A escolha dos materiais de limpeza pode
afectar significativamente o poder do agente
desinfectante. Com apenas 1,75 litros do seu
desinfectante combinado com o nosso Wet
Task DS/DSX, conseguirá desinfectar uma
área de 250 m² e superior.
Testes efectuados num período de 4 semanas
permitiram concluir que o desempenho dos
toalhetes KIMTECH* / WETTASK* DS e DSX é
extraordinário.
7767 + Desinfectante A, B & C
100.000.000

Factor de reducción de gérmenes
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1.000
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1-3 dias

13-14 dias

28 dias

7762 + Desinfectante A, B & C

Na KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, temos uma longa história de apoio aos
profissionais de saúde na realização das suas tarefas diárias de acordo com as
mais rigorosas normas de qualidade. A nossa experiência nessa área significa
que trabalhamos arduamente para compreender as suas necessidades e que as
nossas equipas de desenvolvimento se esforçam em satisfazê-las com soluções
inovadoras.

Em colaboração connosco, podemos ajudar a criar um
local de cuidados de saúde mais saudável.
A limpeza das superfícies é um factor extremamente importante para afastar a
ameaça de infecção cruzada. As bactérias potencialmente nocivas conseguem
sobreviver em superfícies sujas durante várias horas. Por conseguinte, os programas
de controlo de infecções eficazes baseiam-se numa limpeza regular das superfícies.
Os nossos toalhetes KIMTECH* para o sistema de limpeza recarregável WETTASK*
foram concebidos tendo presente esta necessidade. O nosso sistema de limpeza
húmido, autónomo, compacto e recarregável permite uma limpeza altamente
eficiente e rentável de zonas críticas de estabelecimentos de saúde para ajudar a
reduzir o risco de infecção cruzada.
Compatível com uma ampla gama de soluções de limpeza e desinfecção baseadas
em:
• Glucoprotamina (álcool)
• C
 loreto de benzalcónio (BKC) e N-(3-aminopropil )-Ndodecilpropano-1,3-diamina

100.000.000
10.000.000

Factor de reducción de gérmenes

Toalhetes KIMTECH* para o sistema de limpeza
recarregável WETTASK*

1.000.000

• Cloreto de benzalcónio (BKC) - Glutaraldeído

100.000

Rentabilidade
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• Um único balde de toalhetes permite desinfectar uma área de até 250m²
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 desinfectante A inclui
O
(Cloreto de benzalcónio + Glucoprotamina2)

• A
 tampa autovedante evita a evaporação da solução de limpeza entre
utilizações
• A dispensação de serviço individual permite um maior controlo
• O
 s toalhetes individuais foram concebidos para optimizar o uso de líquido
de limpeza

Segurança e fiabilidade

 desinfectante B inclui
O
(Glutaral + cloreto de benzil-C1218-alquildimetilamónio + cloreto de
didecildimetilamónio)

• O
 s resultados de um estudo de investigação demonstram que os Toalhetes
KIMTECH* mantêm a capacidade de desinfecção ao longo de um período
mínimo de 28 dias

 desinfectante B inclui
O
(Cloreto de benzil-C12-18alquildimetilamónio + N-(3-Aminopropil)-Ndodecilpropano -1,3-diamina

• O
 sistema dispensador totalmente fechado permite maior protecção contra
salpicos e derramamentos – o líquido de limpeza só é aplicado quando for
necessário

 esempenho extraordinário ao longo
D
das 4 semanas
F actor de redução mínimo para passar
no teste

• A
 tampa autovedante integrada conserva os toalhetes húmidos e prontos a
serem utilizados sempre que necessário

Versatilidade e portabilidade
• P
 ermite-lhe criar o seu próprio toalhete pré-humedecido consoante
as especificações exactas através da adição da sua solução de limpeza
preferida no sistema
• A
 portabilidade do sistema permite usá-lo em qualquer parte das
instalações de saúde
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Panos
WETTASK* DSX/DS
Para um maior controlo
da utilização de solventes/
desinfectantes e dos custos de
limpeza
Eis um novo conceito em sistemas de limpeza. Criámos um
sistema de limpeza recarregável e estanque. Permite obter
um melhor controlo químico e toalhetes pré-humedecidos
específicos para tarefas de limpeza no seu sector. Basta
adicionar a solução à sua escolha:
• M
 elhoria das normas de higiene e segurança
Panos pré-humedecidos para poder controlar os custos
relacionados com solventes desinfectantes
• S
 istema totalmente fechado
Para reduzir a contaminação cruzada, salpicos e vapores
químicos, melhorando a segurança dos trabalhadores

Ideais para:
Estabelecimentos de saúde onde a higiene é crucial e
que requeiram um controlo óptimo das infecções:
• Resistência ao desenvolvimento de bolores e ao
crescimento biológico
Toalhetes para superfícies tratados quimicamente,
para protecção dos pacientes em zonas de cuidados
intensivos e primários
• Protecção mais duradoura
Deixa fluido na superfície limpa para que o
desinfectante continue a actuar
• Uma alternativa aos vaporizadores
Permite reduzir desperdícios e um maior controlo dos
custos

O nosso Sistema WETTASK* reduz o
consumo de solventes pelo menos 20% em
comparação com os panos tradicionais e
outros sistemas abertos.
Seleccione os Panos KIMTECH* que melhor se adaptam
à sua tarefa e, em seguida, adicione a solução química já
utilizada. Adicione até 2,5 litros de solução ou até o toalhete
ficar suficientemente molhado para a sua aplicação.

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Panos para a
Aeronáutica KIMTECH*
Tendo presente que a preparação
e limpeza da superfície é uma
pequena parte de todo o processo de
fabrico, reparação e manutenção de
aeronaves e de equipamentos, não
deixa no entanto de ser importante
e de exigir produtos precisos e
personalizados.
Panos para superfícies
abrasivas da indústria
aeronáutica
• Panos para a aeronáutica
altamente duradouros
concebidos especificamente para
superfícies abrasivas.

Panos resistentes com
baixo teor de algodão

Panos para aplicações
gerais e químicas

• M
 aterial avançado para um óptimo
controlo do algodão e de extraíveis.

• Uma solução de limpeza enxuta e
fácil de implementar que permite
uma redução dos desperdícios e
uma melhoria da produtividade em
torno de necessidades de limpeza
geral.
• U
 ma dispensação e aplicação de
solvente mais controladas para
redução dos desperdícios e melhoria
do desempenho global versus
sistemas tradicionais de balde/
decantador e opções pré-saturadas
descartáveis.
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Os Panos de Limpeza de
Microfibra WYPALL* absorvem
até 8 vezes o seu peso em
líquido.

Panos de Limpeza de
Microfibra WYPALL*
Criados para profissionais de
limpeza
Para utilização repetida, pode lavar os nossos Panos de Limpeza
de Microfibra WYPALL* até 300 vezes, sem afectar o desempenho.
Criação de uma escolha mais acessível para profissionais de
limpeza atarefados:
• S
 em necessidade de químicos de limpeza
Redução dos custos anuais da limpeza, ajudando-o a
desenvolver uma consciência mais ecológica
• V
 ariantes de quatro cores para segregação facilitadas de
tarefas
Para ajudar a minimizar a contaminação cruzada

Ideais para:
• L
 impeza de secretárias e de superfícies
Para levantar e capturar eficazmente a sujidade
• L
 impeza de vidros e espelhos
Textura macia do pano de microfibra ecológica para
superfícies reflectoras sem riscos
• R
 edução do risco de contaminação cruzada
Um pano de cor por tarefa, em conformidade com as
rigorosas normas clínicas de limpeza

• C
 oncebidos para levantar e capturar a sujidade da superfície
Para uma limpeza mais rápida e eficiente

Potência de limpeza muito aumentada
Pano de Microfibra
Levanta e
captura a
sujidade e a
humidade

Pano de Algodão
Apenas
empurra a
sujidade e a
humidade

A superfície fica limpa, seca e A superfície fica suja e molhada
polida

Formatos fornecidos:
CMYK 2728

Hydroknit Logo Applications

To be used for applications between 1-3/4” to 2”

Tecnologia/Certificação:
To be used for applications between 2” to 8”

Opções de cor:

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Fast-absorbing material

To be used for applications 8” and up

Toalhetes de
Limpeza WYPALL*
Pré-embebidos, portáteis e
preparados para utilizar a qualquer
momento, em qualquer lugar
Ideais para indústrias de produção, engenharia, manutenção,
transporte e serviços:
• Removem

as incrustações e as massas lubrificantes
persistentes num passo simples
Sem necessidade de géis, trapos, sabão ou água
• Sistema

de hidratação eficaz
A fórmula especial de ingredientes naturais e essenciais ajuda
a reduzir a secura da pele

Ideais para:
• S
 em solventes, com hidratantes adicionados
Para proteger as mãos e reduzir a secura da pele
• R
 esistência e durabilidade
Remoção de óleos, massas lubrificantes e incrustações
das mãos, ferramentas e máquinas
• D
 ispensação de folha individual controlada
Permite reduzir os desperdícios e é mais higiénico
porque apenas o utilizador toca no toalhete

• Tecido

concebido especificamente  
Limpa de uma forma rápida, eficaz e económica
1.	A superfície texturada e o
agente de limpeza avançado
dividem e dissolvem
2
eficientemente as incrustações
e a sujidade persistentes

1

Formatos fornecidos:
3

2. A camada absorvente absorve
e fixa a sujidade para a impedir
de voltar para as mãos

Tecnologia/Certificação:

3. A superfície macia limpa a
restante sujidade e deixa a pele
revestida com hidratantes

Opções de cor:
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Sistemas
dispensadores
Sistemas dispensadores portáteis
concebidos para todos os ambientes
Qual destes sistemas seria melhor para o seu ambiente,
um sistema dispensador de folha individual higiénica ou
um sistema móvel de alta capacidade? Criámos uma gama
completa de sistemas dispensadores inovadores e práticos
para satisfazer os ambientes de trabalho individuais.
O processo de design reflecte sempre as suas necessidades
de utilização, higiene, desperdício, manutenção e eficiência
de custos, além da contaminação e dos danos dos produtos.
Para simplificar a selecção de um sistema dispensador fiável.

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Os nossos sistemas
dispensadores foram
concebidos para garantir
a quantidade correcta de
produto. Para o ajudar a
controlar a utilização e a
reduzir os desperdícios.

Rolo grande
Elevada capacidade para áreas de
grande movimento e utilização
intensa, com facilidade de transporte
para o ponto de utilização. Também
disponível com pedal para uma
dispensação única mais acessível.

Caixa de panos direita e multicaixa
Para uma limpeza instantânea,
permitindo o acesso imediato aos
toalhetes em caso de derramamento
acidental

Rolo de dispensação central
Dispensação de folha individual
higiénica, ideal para áreas
alimentares. Com carregamento
frontal simples e rápido e
superfície limpa e higiénica em
conformidade com o HACCP.

Dispensador de protecções
para marquesas
Com uma dispensação
higiénica, o dispensador de
protecções para marquesas
pode ser fixado na parede, junto
das marquesas de tratamento,
para maior acessibilidade.

Caixa pop-up
Este sistema flexível, que controla
o consumo e é ideal para limpezas
em movimento, permite uma
utilização controlada ao mesmo
tempo que protege o toalhete.

Caixa BRAG*
Sistemas móveis que
controlam o consumo
para limpezas em
movimento.

 ispensação de panos dobrados/
D
dobrados em quatro
A melhor escolha para uma
acessibilidade imediata em áreas de
trabalho específicas com dois sistemas
apresentando toalhetes individuais
numa embalagem de plástico
impermeável e à prova de salpicos. 33

Juntos criamos
locais de trabalho
excepcionais*
A KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* não se limita a vender
produtos excepcionais: propomos ideias, apoio e novas
perspectivas, oferecendo soluções completas de serviços
que ajudam a mudar o ambiente do seu local de trabalho.
Como o fazemos? Começa pela mudança de assunto,
reenquadrando o que um local de trabalho pode e
deve representar. Não se trata de um simples local para
se mostrar e trabalhar, mas um local onde as pessoas
se sintam excepcionalmente seguras, saudáveis e
inspiradas para serem o mais produtivas possível.

Maior envolvimento
dos funcionários
Absentismo reduzido

As nossas soluções completas de serviços oferecem-lhe
algo muito mais valioso do que simples produtos: locais de
trabalho mais saudáveis, mais seguros e mais produtivos.

Produtividade acrescida

Chamamos-lhes Locais de
Trabalhos Excepcionais*

Mais saudável

Mais seguro

Mais
produtivo

Locais de trabalho mais saudáveis

Produtividade acrescida

Mais do que nunca, as empresas funcionam com uma
força de trabalho mais enxuta. Como tal, tornou-se
essencial cuidarem do bem-estar e da saúde dos seus
funcionários, com espaços de trabalho mais higiénicos.
Nós fornecemos-lhe as ferramentas que lhe permitirão:

Sabemos muito bem o quão importante é para si encontrar
soluções que permitam reduzir os custos e melhorar as
margens de lucro.
Neste sentido, os nossos produtos foram concebidos para:

––aumentar o envolvimento dos funcionários
––reduzir o absentismo
––aumentar a produtividade

––permitir uma maior eficiência
––reduzir desperdícios de papel
––reduzir espaço de armazenamento
E com tudo isto poupar tempo e reduzir custos.

Para obter mais informações, visite o sítio da Web www.kcprofessional.co.uk

Juntos, construímos
locais de trabalho
mais eficientes
Sabemos que é importante para si melhorar a eficiência.
Este tem sido e continua a ser o nosso primeiro objectivo.
Trabalhando em conjunto, as nossas soluções de limpeza
podem responder mais eficazmente aos desafios do seu
local de trabalho.

Soluções de segurança

Soluções para sanitários

Somos uma fonte excelente de informação actual
sobre segurança e podemos ajudá-lo a manter-se
permanentemente actualizado sobre as principais
questões de segurança para poder manter a
continuidade da sua actividade, minimizar o tempo
de trabalho perdido e preparar-se para situações que
ameacem a segurança dos seus trabalhadores.

Em questões de ambiente nos sanitários, somos nós
que definimos os padrões. Comprometemo-nos a
fornecer soluções que aliam imagem e higiene de
qualidade superior através de uma impressionante gama
de produtos inovadores.

A nossa
promessa
Estamos atentos às pessoas.
Porque as pessoas são o activo mais importante.
Elas fazem com que os nossos locais de trabalho funcionem.
E nós tornamos os seus locais de trabalho
excepcionais.
Locais de Trabalhos Excepcionais*
Mais Saudáveis, Mais Seguros, Mais Produtivos.
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Faça hoje a sua encomenda junto do seu distribuidor local
Localize o seu distribuidor local em
www.kcprofessional.co.uk

Para informação adicional sobre Locais de Trabalho
Excepcionais*, visite: www.kcprofessional.co.uk
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