
3M Soluções Comerciais
Núcleo Limpeza Profissional

Os Scotch-BriteTM Químicos são formulados para a higienização de pisos e superfícies de todos os 
estabelecimentos comerciais. São soluções que promovem um uso eficiente: possibilitam alto poder 
de limpeza com um investimento na medida certa.

3

Químicos



 Um portfólio completo de produtos de limpeza
para o seu negócio

Concentrado Pronto Uso Aerossol
Características Características Características
Possuem cores intensas, facilitando 
o reconhecimento de cada item, e 
oferecem diferentes possibilidades de 
diluição, de acordo com a ação 
desejada.

Solução prática, fácil de armazenar e 
fácil de usar, já vem na concentração 
correta para utilização, evitando a 
necessidade de diluição.

Soluções de alta performance, 
práticas e versáteis, que removem 
resíduos com rapidez, otimizando o 
seu tempo e melhorando a higiene e 
a aparência de qualquer ambiente. 

Scotch-BriteTM Químicos



• Indicado para: Limpeza diária de pisos e demais 
 superfícies laváveis.
• pH Neutro: Não escurece nem danifica pisos tratados com   
 ceras ou impermeabilizantes acrílicos.
• Praticidade: Pode ser usado com lavadoras automáticas.
• Versatilidade: Limpeza leve a pesada em um único produto.
• Disponível em: Bombonas de 5L.
• Limpeza Leve e Perfumada: Diluição 1L   100L
• Limpeza Moderada: Diluição 1L   50L
• Limpeza Pesada: Diluição 1L   20L
• Rendimento total da bombona: Até 500L

Limpeza Geral

• Indicado para: Superfícies fixas como pisos, paredes, mobiliário,
 louças sanitárias, azulejos, cerâmicas, metais, porcelanatos, etc.
• Eficácia comprovada: Fórmula à base de quaternário de amônio,  
 testada contra as bactérias Salmonella choleraesuis, Staphylococcus  
 aureus e Pseudomonas aeruginosa.
• Versatilidade: Limpeza perfumada e desinfecção em um único produto.
• Praticidade: Não necessita de enxágue.
• Versões: Lavanda e Floral, com fragrâncias agradáveis e duradouras.
• Disponível em: Bombonas de 5L
• Limpeza Perfumada: Diluição 1L    50L.
• Limpeza e Desinfecção: Diluição 1L    20L.
• Rendimento total da bombona: Até 250L

Desinfetantes Uso Geral

• Indicado para: Limpeza pesada e remoção de graxas, manchas e  
 marcas em equipamentos e superfícies laváveis como pisos,   
 revestimentos cerâmicos, mármores, vidros, plásticos e metais*.
• Disponível em: Bombonas de 5L.
• Limpeza Moderada: Diluição 1L    30L
• Limpeza Pesada: Diluição 1L    15L
• Limpeza Superpesada: Diluição 1L    5L
• Rendimento total da bombona: Até 150L

DesengraxanteMultiuso

• Indicado para: Limpeza diária de superfícies de inox e demais   
 superfícies laváveis como móveis, portas, paredes, divisórias, janelas,  
 espelhos, vidros, telefones, etc.
• Versatilidade: Pode ser usado como limpador multiuso e limpa-vidros.
• Praticidade: Não necessita de enxágue.
• Disponível em: Bombonas de 5L.
• Limpeza de Mobiliários (multiuso): Diluição 1L    20L
• Limpeza de Vidros e Espelhos: Diluição 1L    60L
• Rendimento total da bombona: Até 300L

Concentrado

Atenção: *Pode manchar superfícies pintadas, 
alumínio e inox. Recomenda-se testar em uma 
área não visível antes da aplicação.

Disponível nas versões 
Lavanda e Floral

Scotch-BriteTM Químicos
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ConcentradoScotch-BriteTM Químicos

• Indicado para: Artigos não críticos e superfícies fixas como pisos,  
 paredes, mobiliário, louças sanitárias, azulejos, cerâmicas, metais,  
 porcelanatos, etc. em hospitais, enfermarias, clínicas, consultórios  
 médicos e dentários.
• Eficácia comprovada: Produto sem fragrância e fórmula à base de  
 quaternário de amônio, testada contra as bactérias Salmonella   
 choleraesuis, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.
• Versatilidade: Limpeza e desinfecção em um único produto.
• Praticidade: Não necessita de enxágue.
• Disponível em: Bombonas de 5L.
• Limpeza e Desinfecção: Diluição 1L    20L.
• Rendimento total da bombona: Até 100L

Desinfetante Hospitalar Removedor de Ceras

• Indicado para: Limpeza geral e remoção de sujeiras em paredes, pisos,  
 rejuntes (inclusive mofo), peças plásticas, carpetes, tecidos e outras  
 superfícies laváveis.
• Formulação Especial: À base de peróxido de hidrogênio.
• Versatilidade: Limpeza e alvejamento em um único produto.
• Produtividade: Limpa melhor com menor esforço do usuário.
• Disponível em: Bombonas de 5L.
• Limpeza de Rejuntes e Superfícies de Banheiros em Geral: 
   Diluição 1L    20L
• Limpeza de Carpetes e Vidros: Diluição 1L    30L a 1L    50L
• Limpeza de Mobiliários e Pisos: Diluição 1L    100L a 1L   200L
• Rendimento total da bombona: Até 1.000L

Limpador PeróxidoDesinfetante Limpador Clorado

• Indicado para: Remoção de sujeiras e desinfecção de pisos, paredes e  
 superfícies duras e não porosas (azulejos, cerâmicas, etc.).
• Formulação Especial: À base de hipoclorito de sódio, possui ação  
 bactericida, virucida, fungicida, tuberculicida e esporicida, dependendo da  
 concentração de uso.
• Ideal para Ambientes de Saúde: Não possui fragrância.
• Disponível em: Bombonas de 5L nas versões Uso Geral e Hospitalar  
 (para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos)
• Limpeza: Diluição 1L    100L.
• Limpeza e Desinfecção: Diluição 1L    20L. (teor de cloro ativo nesta  
 diluição: 0,48% a 0,57% )
• Esporicida: Diluição máxima 1L     2L.
• Rendimento total da bombona: Até 500L.

• Indicado para: Remoção de ceras, acabamentos acrílicos, 
 impermeabilizantes, sujidades e resíduos impregnados no piso.
• Versatilidade: Pode ser utilizado em todos os tipos de pisos tratados,  
 exceto madeira.
• Diluição: 1L    5L.
• Rendimento total da bombona: Até 300L.
• Formulação especial: Sem adição de amônia e com baixa espumação.
• Principais vantagens: Não ataca pisos vinílicos. 
 Rápida ação: Em 5 minutos a cera já está pronta para ser removida.

 Atenção: Teste em uma pequena área antes de 
aplicar no restante da superfície a ser limpa. Evite 
o uso prolongado em mármore e granilite, pois 
podem ocorrer manchas e/ou desgaste químico.Disponível nas versões
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Pronto UsoAerossolScotch-BriteTM Químicos

• Ação: Limpeza e proteção
• Indicado para: Superfícies de aço inox, alumínio, peças cromadas
 ou pintadas e madeiras envernizadas.
• Principais Características:
 - Dá brilho;
 - Forma uma camada protetora sobre a superfície, que ajuda a evitar
  a oxidação e facilita a limpeza;
 - Não deixa película gordurosa na superfície (evitando manchas
  em roupas);
 - Alto rendimento.
• Conteúdo: 500 ml / 420 g
• Dica de aplicação: Utilize com a Scotch-BriteMR Fibra Macia para  
 garantir melhores resultados.

Brilha Inox

• Produtividade: Pronto para uso. Sua embalagem permite a   
 aplicação direta na superfície a ser limpa.
• Disponível em: Frascos de 500 ml.

• Indicado para: Limpeza pesada de rejuntes, pisos*, azulejos e 
   peças sanitárias**.
• Máxima Performance: Limpa até mesmo em casos de sujeira
   impregnada. Garantia de rejuntes limpos e claros.
• Formulação Especial: Limpador ácido que reduz a necessidade de  
 ação mecânica agressiva para remoção de sujeiras, manchas e
 encardidos, inclusive mofo.

Limpador de RejuntesRemovedor a Seco Baixo Odor

• Ação: Remoção de marcas de tinta de caneta, oleosidade, acabamentos, 
 ceras e graxas, entre outros.
• Indicado para: Fórmicas, pisos, vidros, plásticos, telefones,   
 computadores*, paredes, azulejos, peças sanitárias, fogões e outras  
 superfícies que não admitem contato com água
• Principais características:
 - Limpador a seco;
 - Baixo odor;
 - Prático e fácil de usar;
 - Pode ser utilizado para remoção de ceras em pequenas áreas.
• Conteúdo: 485 ml / 450 g
• Dica de aplicação: Utilize com Scotch-BriteMR Fibras ou Panos para  
 garantir melhores resultados.

*Exceto tela de monitor.

Após aplicado na superfície, 
permite limpeza a seco, 
reduzindo o consumo de 
produtos químicos e água.

Permite limpeza a seco, 
reduzindo o consumo de água.

 Atenção: Recomenda-se o uso de EPIs. Consulte a
FISPQ do produto para mais informações.
*Não usar em mármores e granilites
**Evitar contato com metais.
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Scotch-BriteTM Químicos

Além dos produtos que você acaba de conhecer, 
a 3M oferece também os químicos superconcentrados 
Scotch-BriteTM Flex, com tecnologia única de diluição. 

Converse com o seu executivo e conheça mais sobre esta linha.
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