
3M Soluções Comerciais
Núcleo Limpeza Profissional

Fibras, Esponjas e Panos
Food Service

O mercado de Limpeza Profissional é um dos que mais cresce no país e, com ele, cresce também a demanda por 
padrões cada vez mais altos de qualidade. A 3M oferece uma linha completa de Fibras, Esponjas e Panos para 
estabelecimentos comerciais - produtos de alta performance que garantem a higiene, a produtividade e a segurança 
dos seus funcionários e clientes.



Por que usar
produtos profissionais

de limpeza?
Assim como o preparo de alimentos em escala comercial e industrial é diferente do preparo em casa, a 
higienização profissional tem desafios e demandas próprias, não sendo recomendada a utilização de produtos 
de uso doméstico. Além de não terem a robustez necessária para esta demanda, eles podem riscar as superfícies 
ou soltar fiapos, colocando a saúde dos consumidores em perigo. As Soluções para Limpeza Profissional 3M 
possuem características que potencializam o poder de higiene e segurança alimentar.

• As Esponjas, Fibras e Panos 3M têm a resistência necessária para o volume de trabalho profissional, sem 
soltar fiapos ou fragmentos nas superfícies e utensílios da sua cozinha.

• São reconhecidos por órgãos internacionais.
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Fibras e Esponjas

a segurança alimentar
que contribuem para

O uso de materiais de limpeza inadequados pode contaminar superfícies com microrganismos ou substâncias nocivas, 
criando o risco dessa contaminação se propagar para alimentos que entrem em contato com os mesmos e representando 
uma ameaça tanto para os clientes como para o meio ambiente. Graças à sua composição estrutural especialmente 
desenvolvida, as Fibras e Esponjas Scotch-BriteMR não oferecem esse tipo de perigo, promovendo excelentes níveis de 
limpeza e segurança para o seu estabelecimento e garantindo um padrão de confiança atestado internacionalmente 
pela Certificação HACCP (APPCC), conquistada em 2012.

Criado na década de 60 para analisar riscos de contaminação nos processos de produção de alimentos, o Sistema 
HACCP (APPCC) promove análises rigorosas em relação à composição dos produtos, suas especificações, fabricação, 
características toxicológicas, riscos de contaminação, embalagens, apelos comerciais e contribuições com Segurança 
Alimentar. Desenvolvido inicialmente para suprir uma necessidade do programa de alimentação de astronautas da 
NASA, hoje ele é uma certificação internacional de alcance mundial, reconhecida como representante dos mais altos 
padrões de Segurança Alimentar.



O encontro

elimpeza
Fibras
As Scotch-BriteMR Fibras são uma opção prática e inteligente 
para garantir uma limpeza mais eficaz. Desenvolvidas com 
a exclusividade e tecnologia 3M, duram mais e garantem 
uma performance consistente durante toda a vida útil dos 
produtos, otimizando o seu investimento.
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entreperfeito
PanosEsponjas

produtividade
As Scotch-BriteMR Esponjas foram desenvolvidas com alta tecnologia 
para oferecer um poder de limpeza superior, alta versatilidade e 
maior resistência. Disponíveis em embalagens unitárias ou com 10 
unidades, elas são a melhor opção para a higienização diária de 
utensílios e ambientes.

Os Scotch-BriteMR Panos são ideais para limpeza em geral 
de superfícies dos ambientes, com alta segurança e alto 
rendimento, sem deixar fiapos ou resíduos, além do excelente 
custo-benefício.



Esponjas
• Indicada para: Limpeza leve e média.
• Aplicar em: Superfícies como vidros, espelhos, 
   porcelanas e outras.
• Sem riscos: Próprio para superfícies delicadas.
• Formulação especial: Evita o surgimento de bactérias (biofilmes).
• Disponível em: Embalagem unitária.
• Baixo risco de soltar fragmentos da manta.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia da     
   capacidade de suportar a integridade e segurança do alimento em
   aplicações de limpeza.

• Indicada para: Limpeza leve e média.
• Aplicar em: Superfícies como pisos, paredes, 
   bancadas, equipamentos e utensílios.
• Não indicada para materiais delicados, pois pode causar riscos.
• Disponível em: Embalagem unitária ou com 10 unidades.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia     
   da capacidade de suportar a integridade e segurança do alimento 
   em aplicações de limpeza.

• Indicada para: Limpeza pesada.
• Aplicar em: Utensílios, grelhas, fogões, superfícies de aço e  
   inox, vidros, cerâmicas, panelas etc.
• Produtividade: Possui trama aberta que limpa melhor em  
   menos tempo*, garantindo menor acúmulo de alimentos na 
   superfície da fibra.
• Durabilidade: 3 vezes mais* durável, solta menos fragmentos    
   do que os produtos convencionais.
• Segurança: Não contém fragmentos metálicos e possui costado
   de espuma, que evita o contato direto da mão do usuário com a  
   parte abrasiva da esponja.
• Disponível em: Embalagem unitária.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia 
   da capacidade de suportar a integridade e segurança do alimento 
   em aplicações de limpeza.

• Indicada para: Limpeza ultrapesada.
• Aplicar em: Grelhas, fogões, superfícies de aço, vidros, 
   cerâmicas, panelas etc.
• Produtividade: Possui trama aberta que limpa melhor em    
    menos tempo*, removendo sujeira incrustada sem empastar**.
• Durabilidade: 3 vezes mais* durável.
• Solta menos fragmentos: Solta menos fragmentos do que os  
   produtos convencionais.
• Segurança: Não contém fragmentos metálicos e possui costado
   de espuma, que evita o contato direto da mão do usuário com a  
   parte abrasiva da esponja.
• Não indicada para materiais delicados, pois pode causar riscos.
• Disponível em: Embalagens unitárias.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia  
   da capacidade de suportar a integridade e segurança do alimento 
   em aplicações de limpeza.

*Quando comparada às Scotch-BriteMR Fibras e Esponjas convencionais. 
**Desde que seguidos os procedimentos adequados (limpeza diária). *Quando comparada às Scotch-BriteMR Fibras e Esponjas convencionais. 

Esponja Não RiscaEsponja Dupla FaceEsponja MaxEsponja Ultra
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Ideal para grelhas,
fogões, chapas,

frigideiras, fritadeiras,
panelas etc.

Remove sujeira
incrustada

Limpeza ultrapesada Menor probabilidade
de arranhar 

superfícies delicadas

MENOS*
 ARRANHÕES

10x

Limpeza pesada Ideal para utensílios, 
grelhas, fogões, 

superfícies de aço inox, 
vidros, cerâmicas, panelas etc.

Limpeza 
leve e média

Ideal para superfícies 
como pisos, paredes, 

bancadas, equipamentos 
e utensílios

Remove a sujeira
de superfícies e

utensílios delicados

Evita o acúmulo 
de bactérias

nas superfícies

Limpeza 
leve e média



• Indicada para: Limpeza leve.
• Aplicar em: Vidros, espelhos, inox, porcelana, cristais e cerâmicas.
• Não arranha superfícies e utensílios sanitários.
• Cor diferenciada: Evita risco de contaminação cruzada.
• Disponível em: Embalagem unitária.

Esponja Sanitária

• Indicada para: Remoção de manchas e limpeza leve.
• Aplicar em: Superfícies em geral, como paredes, fórmica, inox etc.
• Não requer uso de produtos químicos.
• Não risca.
• Inovação sustentável: Limpa fácil, usando somente água.
• Disponível em: Embalagem unitária.

Esponja Mágica

• Indicado para: Limpeza pesada e ultrapesada.   
• Aplicar em: Chapas, grelhas, superfícies, pisos e utensílios.
• Versatilidade: Substitui com vantagens a lã e a palha de 
    aço e pode ser usado até em superfícies quentes, o que aumenta 
    seu poder de limpeza.
• Disponível em: Embalagem com 10 unidades.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia 
   da capacidade de suportar a integridade e segurança do alimento 
   em aplicações de limpeza.

Fibraço

• Indicada para: Limpeza leve e média.
• Aplicar em: Superfícies e utensílios feitos com 
   material antiaderente.
• Não indicada para materiais delicados, pois pode causar riscos.
• Disponível em: Embalagem unitária.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia  
    da capacidade de suportar a integridade e segurança do alimento 
    em aplicações de limpeza.

Esponja Antiaderente
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Limpa usando 
somente água

Limpeza de superfícies
antiaderentes

Limpeza leve 
e média Limpeza leve Remove, sem arranhar,

a sujeira de superfícies
e utensílios sanitários

Cor diferenciada para
evitar o risco de

contaminação cruzada

Limpeza leve
e remoção 
de manchas

Ideal para superfícies 
em geral, como 

paredes, fórmica, 
inox etc.

Limpeza pesada
e ultrapesada

Ideal para superfícies,
chapas, grelhas,
pisos e utensílios



• Indicada para: Limpeza leve e média.
• Aplicar em: Superfícies como pisos, paredes, bancadas, 
   equipamentos e utensílios.
• Não indicada para materiais delicados, pois pode causar riscos.
• Disponível em: Embalagem com 2 ou 5 unidades.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia da capacidade 
   de suportar a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza.

Disponível na versão picotada

Fibra Uso Geral

• Indicada para: Limpeza leve e média.
• Aplicar em: Superfícies como vidros, espelhos, porcelanas e outros.
• Sem riscos: Própria para superfícies delicadas.
• Formulação especial: Evita o surgimento de bactérias (biofilme).
• Disponível em: Embalagem com 2 unidades.
• Alta durabilidade e baixo risco de soltar fragmentos da manta.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia da capacidade   
   de suportar a integridade e segurança do alimento em aplicações de limpeza.

Fibra Não Risca

• Indicada para: Limpeza leve.
• Aplicar em: Superfícies em geral, como paredes, fórmica, inox etc.
• Menor probabilidade de arranhar superfícies delicadas.
• Disponível em: Embalagem com 2 ou 5 unidades.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia da 
   capacidade de suportar a integridade e segurança do alimento em    
   aplicações de limpeza.

Fibra Macia

• Indicada para: Limpeza pesada. 
• Limpa: Gorduras e sujeiras aderidas.
• Benefício especial: Possui manta grossa e aberta, que diminui   
   acúmulo de alimentos e evita o empastamento da superfície.
• Não indicada para materiais delicados, pois pode causar riscos.
• Disponível em: Embalagem com 2 ou 5 unidades.
• Produto certificado pela HACCP Internacional: Garantia da  
   capacidade de suportar a integridade e segurança do alimento em   
   aplicações de limpeza.

Fibra Serviço Pesado
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Limpeza pesada Ideal para superfícies,
pisos e equipamentos

Limpeza 
leve e média 

Ideal para superfícies 
como pisos, paredes, 

bancadas, equipamentos 
e utensílios

Remove a sujeira
de superfícies e

utensílios delicados

Evita o acúmulo 
de bactérias
na superfície

Limpeza 
leve e média

Limpeza leve Ideal para superfícies 
e utensílios sanitários, 
como vidros, espelhos,

 inox, porcelana, 
cristais e cerâmica



Principais Vantagens
• Limpeza e absorção de líquidos;
• Possui furos especiais que retêm as partículas de sujeira,
   liberando-as facilmente durante a lavagem;
• Ótima economia, a funcionalidade da sua trama
   aumenta a produtividade.

Características
• Rolo de 300 metros x 30 cm, picotado a cada 50 cm, 
   fornecendo 600 folhas de 50 x 30 cm; e de 300 metros x 22 cm,
   picotado a cada 50 cm, fornecendo 600 folhas de 50 x 22 cm.
• Disponível em 4 cores para diferenciar a aplicação
   e evitar a contaminação cruzada.

Aplicações
• Limpeza de bancadas, mesas, janelas, equipamentos 
   e superfícies em geral.

Pano Multiuso

Principais Vantagens
• Alto poder de limpeza;
• Absorve líquidos com facilidade e rapidez;
• Não risca;
• Não necessita de produtos químicos;
• Não solta fiapos;
• Remove o pó e dá brilho;
• É super-resistente e durável: pode ser lavado até
   100 vezes na máquina de lavar.

Características
• Disponível em 4 cores para diferenciar a aplicação
   e evitar contaminação cruzada;
• Tamanho: 36 cm x 36 cm;
• Composto por microfibras de poliéster e nylon.

Aplicações
• Limpeza de elevadores, equipamentos e superfícies 
   em geral, computadores.

Pano Alta Performance

Composto por microfibras 
de poliéster e nylon

PanosScotch-Brite
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Permite limpeza a seco,
reduzindo o consumo de
água e produtos químicos

Cores diferenciadas
para evitar o risco
de contaminação

cruzada

Não solta 	apos Não risca Cores diferenciadas
para evitar o risco
de contaminação

cruzada

Não solta 	apos Não risca



Scotch-BriteMR Esponja Ultra

Scotch-BriteMR Esponja Max

Scotch-BriteMR Esponja Dupla Face

Scotch-BriteMR Esponja Não Risca

Scotch-BriteMR Esponja Antiaderente*

Scotch-BriteMR Esponja Sanitária

Scotch-BriteMR Esponja Mágica

Scotch-BriteMR Fibra Serviço Pesado

Scotch-BriteMR Fibra Uso Geral

Scotch-BriteMR Fibra Macia

Scotch-BriteMR Fibraço

Scotch-BriteMR Fibra Não Risca

Scotch-BriteMR Pano Alta Performance

Scotch-BriteMR Pano Multiuso em Rolo

*Quando aplicada em superfícies antiaderentes

0800-0132333
www.3m.com.br/solucoescomerciais
falecoma3m@mmm.com
go.3M.com/Solucoescomerciais
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Limpeza
Leve

Limpeza
Média

Limpeza
Pesada

Limpeza
Ultrapesada Não RiscaProduto


