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Sede com mais de 
10.000 m2 na capital 
de São Paulo.

Vista aérea da fábrica em Itaquera

Conhecimento e tecnologia para 
aperfeiçoar o segmento de limpeza, 
asseio e conservação no Brasil.

Para que todos  obtenham os ganhos de produtividade e proteção à saúde que seus 
equipamentos oferecem, a Bralimpia promove treinamentos em todo o país e tem 
auxiliado empresas de diversos portes e segmentos, a encontrarem procedimentos 
ideais para suas necessidades.

Conheça neste catálogo, a ampla gama de soluções Bralimpia e entre em contato, 
teremos prazer em dimensionar a melhor solução para seu caso e construir mais um 
forte relacionamento.

A Bralimpia tem por objetivo aperfeiçoar continuamente o segmento de limpeza, 
conservação e asseio no Brasil, e para isto, coloca-se ao lado de seus consumidores e 
clientes, participando ativamente da identificação de suas necessidades, desenvolvimento 
de  soluções e capacitação de todos os elos desta cadeia produtiva. 
 
A solução oferecida consiste no fornecimento de produtos de forma completa e integrada, 
agregando facilidade operacional e ganhos de produtividade com vantagens competitivas 
para sua base de parceiros e usuários.

Empregar a tecnologia e a experiência adquiridas nas reais condições de utilização de seus 
produtos, permite à Bralimpia estar ao lado das mais importantes empresas que compõem 
este grande país.

Terreno:
 25.000 m2
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A Importância das Cores para 
prevenir a Contaminação Cruzada    

Ambiente1 - Sanitário
Padrão próprio de sujidades e 
microorganismos.
Fator de contaminação CRÍTICO

Ambiente2 - Hall 
Padrão próprio de sujidades e 
microorganismos.
Fator de contaminação MODERADO

O tipo de contaminação varia de ambiente para ambiente. 
As fontes de contaminação são diferentes e devem ser tomadas precauções para 
evitar que microorganismos e outros resíduos sejam levados de um ambiente 
para o outro, provocando a contaminação cruzada, aumentando os riscos de 
danos à saúde dos operadores e pessoas em geral, que ocupam e transitam 
nestes locais.
As mãos, roupas, equipamentos e outros agentes podem transferir a contaminação 
e causar sérios problemas à saúde, levando em certos casos, até a morte.

Os equipamentos de asseio e conservação, mesmo depois de higienizados, podem manter alguns 
microorganismos ou resíduos que não devem ser transferidos  entre os  ambientes.

As empresas e usuários devem adotar um padrão de cores para cada tipo de ambiente de acordo 
com o nível de contaminação identificado. Este padrão deve ser seguido por todos os envolvidos 
nas tarefas.

Em cada ambiente deve se utilizar equipamentos das cores determinadas previamente. Desta 
maneira baldes espremedores e conjuntos mop líquido vermelhos, utilizados em sanitários,por 
exemplo, não serão utilizados em um refeitório, evitando que a contaminação atinja este outro 
ambiente.

Qual o Papel das Cores nos Equipamentos de 
Asseio e Conservação?

permite
identificação

 de áreas

O símbolo ao lado, identifica neste 
catálogo, quais equipamentos 
permitem a identificação por áreas.
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O segmento de saúde no Brasil se organizou e através de uma comissão tripartite (veja infográfico), 
determinou um conjunto de normas destinadas ao aperfeiçoamento das atividades e da proteção aos 
trabalhadores que exercem funções diversas nesta área.

Parte destas normas referem-se aos serviços de limpeza, asseio e conservação e são um referencial para 
ações com maior produtividade, prevenção de riscos de contaminações diversas e proteção à integridade 
física dos trabalhadores.

AMBIENTES SAUDÁVEIS 
AMBIENTES PROTEGIDOS 

DORT /LER - CAUSAS E SINTOMAS 

Siglas para Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Ósteo-musculares Relacionados ao Trabalho, 
sendo doenças caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema músculo-esquelético que atingem 
várias categorias profissionais.

Diferentemente do que ocorre com doenças não ocupacionais, as doenças relacionadas ao trabalho 
têm implicações legais que atingem a vida dos pacientes. O seu reconhecimento é regido por normas e 
legislações específicas a fim de garantir a saúde e os direitos do trabalhador.

As posturas que podem causar LER-DORT possuem três características que podem estar presentes 
simultaneamente: 
- Posturas extremas que podem forçar os limites da amplitude das articulações.
- Força da gravidade impondo aumento de carga sobre os músculos e outros tecidos.
- Posturas que modificam a geometria músculo-esquelética e podem gerar estresse sobre tendões, músculos 
e outros tecidos e/ou reduzir a tolerância dos tecidos.

Previdência Social
Trabalho
Saúde TrabalhadoresEmpregadores

COMISSãO TRIPARTITE

Composta de representantes do Governo, das áreas de Previdência Social, Trabalho e Emprego 
e Saúde, de representantes dos trabalhadores e dos empregadores, e tem como objetivo, 
entre outros, revisar e ampliar a proposta da Política Nacional de Segurança e Saúde do Traba-  
lhador - PNSST, de forma a atender às Diretrizes da OIT e ao Plano de Ação Global em Saúde do 
Trabalhador, aprovado na 60ª Assembléia Mundial da Saúde ocorrida em maio de 2007 para: 
a) propor o aperfeiçoamento do sistema nacional de segurança e saúde no trabalho por meio da definição 
de papéis e de mecanismos de interlocução permanente entre seus componentes
b) elaborar um Programa Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, com definição de estratégias e 
planos de ação para sua implementação, monitoramento, avaliação e revisão periódica, no âmbito das 
competências do Trabalho, da Saúde e da Previdência Social.

CONHEÇA ITENS RELACIONADOS À LIMPEZA, 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO.
NR 32/17 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - EAS
32.8 Da Limpeza e Conservação
32.8.2 Para atividades de limpeza e conservação, cabe ao empregador, no mínimo:

a) Providenciar CARRO 
FUNCIONAL destinado à 
GUARDA E TRANSPORTE 
dos materiais e produtos 
indispensáveis à realização 
das atividades.

b) Providenciar materiais e 
utensílios que preservem 
a integridade física do 
trabalhador

• Acondicionam e transportam 
equipamentos

• Protegem a integridade física
• Otimizam o tempo dispendido 

nas tarefas
• Extremamente resistentes
• Práticos e silenciosos

• Prevenção de danos à coluna 
vertebral e outras partes do corpo

• Menor absenteísmo
• Maior produtividade

c) Proibir a varrição seca 
nas áreas internas

Visite nossa sessão de 
Mop Pó na página 52. 

A varrição faz com que as 
partículas de poeira voltem a 
se espalhar pelos ambientes ao 
invés de retirá-las com o risco 
de contaminarem ambientes e 
pessoas.

Os sistemas de Mop para Pó 
Bralimpia retiram as partículas 
e as recolhem para que sejam 
descartadas com segurança.

NORMAS REGULAMENTADORAS

NR 32 Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde - EAS

EQUIPAMENTOS QUE RESPEITAM OS CONCEITOS MAIS MODERNOS DE 
SEGURANÇA AMBIENTAL E À PESSOA
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Static Paper - Limpeza Segura 
Mop Pó Parede - Conjuntos e Refis 

Procedimentos

Mop Pó Página
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Reutilizar os bens de consumo significa dar vida mais longa aos objetos, aumentando 
sua durabilidade e reparabilidade ou dando-lhe nova personalidade ou uso, muito 
comum com as embalagens retornáveis, rascunhos, roupas e nas oficinas de arte 
com sucatas. Após a utilização de um produto ou material (sólido, líquido, energia, 
etc.) deve-se recorrer a todos os meios para reutilizá-lo.

RECICLAR
Reciclar é devolver o material usado ao ciclo da produção, poupando todo o 
percurso dos insumos virgens, com enormes vantagens econômicas e ambientais. 
A agricultura e a indústria absorvem grandes quantidades de resíduos, aliviando a 
“lata de lixo” das cidades. Embora a reciclagem ajude a conservar recursos naturais, 
ainda existem custos econômicos e ambientais associados à este tipo de coleta e o 
processo de reciclagem. 

REUTILIZAR

Os resíduos são classificados de acordo com o tipo
de material do qual ele provém como, por exemplo:

•           Grupo A (material biológico)
•           Grupo B (material químico)
• Grupo C (material radioativo)
•            Grupo D (material comum ou domiciliar)
•           Grupo E (perfurocortante)

Para cada RESÍDUO, associamos um RISCO

• Risco Biológico          • Risco Químico

• Os símbolos são usados para diferenciar o tipo de 
risco.

Aqueles que geram  resíduos com 
algum tipo de risco, precisam ser  
acondicionados de forma a mostrar 
a todos, qual o risco que aquele 
resíduo está provocando.

Sistema de Cores ABNT

AZUL           Papel /Papelão

VERMELHO   Plástico

VERDE        Vidro

AMARELO    Metal

PRETO          Madeira

LARANJA      Resíduos PERIGOSOS

BRANCO      Resíduos AMBULATORIAIS e de Serviços de Saúde

ROXO          Resíduos RADIOATIVOS

MARROM     Resíduos ORGÂNICOS

CINZA              Resíduos GERAL NÃO RECICLÁVEL OU 
 MISTURADO, OU CONTAMINADO NÃO 
 PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO. 

CONHEÇA A LINGUAGEM VISUAL DA 
RECICLAGEM E DA GESTÃO DE RESÍDUOS

Sempre que encontrarmos o símbolo:

Sabemos que o material depositado 
servirá para a reciclagem.

O pequeno esforço de cada um constrói resultados amplos e significantes.

CONTRIBUIÇÃO PARA A NATUREZA FEITA COM A COLETA SELETIVA:
50 kg de papel velho = uma árvore poupada
1.000 Kg de papel reciclado= 20 árvores poupadas
1.000 Kg de vidro reciclado= 1300Kg de areia extraída poupada
1.000 Kg de plástico reciclado= milhares de litros de petróleo poupados
1.000 Kg de alumínio reciclado= 5000 Kg de minérios extraídos poupados

• Menor redução de florestas nativas.
• Reduzir a extração dos recursos naturais.
• Diminuição da poluição do solo, da água e do ar.
• Economia de energia e água.
• Possibilitar a reciclagem de materiais que iriam 

para o lixo.
• Conservar o solo. Diminuir o lixo nos aterros e 

lixões.
• Prolongar a vida útil dos aterros sanitários.
• Diminuir os custos da produção, com o 

aproveitamento de recicláveis pelas indústrias.
• Diminuir o desperdício.
• Melhora a limpeza e higiene da cidade.
• Previnir enchentes.
• Diminuir os gastos com a limpeza urbana.
• Criar oportunidade de fortalecer cooperativas.
• Gerar emprego e renda pela comercialização 

dos recicláveis.

Alguns Benefícios

5R’s

Tratamento (compostagem,reciclagem 
e incineração)

1 %

Aterros Sanitários 10 %

Aterros Controlados 14 %

Lixões 75%

DESTINAÇÃO ATUAL DO LIXO:

MEIO AMBIENTE É TODO LOCAL OU MEIO, NO QUAL SERES, SEJAM ELES HUMANOS 
OU NÃO, COEXISTEM E INTERAGEM ENTRE SI E COM O AMBIENTE EM TORNO.

Meio Ambiente deve ser visto como um conjunto de elementos 
que, juntos, conferem QUALIDADE DE VIDA a uma população.

Cuidado com os Símbolos, eles Representam o Nível de Riscos e devem ser Respeitados

REPENSAR
Hoje em dia, o modo de vida da maioria das sociedades do mundo, provoca efeitos 
colaterais profundos que degradam a vida das pessoas acumulando poluição, 
miséria e falta de recursos básicos para a manutenção da vida. Os adultos e, 
principalmente, as novas gerações devem ser levadas a repensar o modo de vida já 
imposto e consolidado. O desperdício e o consumo supérfluo, devem dar lugar à uma 
nova maneira de viver com dignidade e satisfação, sem ônus para o planeta.

A evolução dos programas “R” que se alteram para 
melhorar a percepção que as pessoas tem sobre estes 
procedimentos e para se manterem afinadas com as 
demandas crescentes de cuidados com o Meio Ambiente.

Reduzir a geração de lixo é o primeiro passo e a medida mais 
racional, que traduz a essência da luta contra o desperdício. 
São inúmeros os exemplos domésticos e industriais para a 
minimização dos resíduos. Sempre que for possível, é melhor 
reduzir o consumo de materiais, energia e água, a fim de produzir 
o mínimo de resíduos e economizar energia.

REDUZIR1

2 4

3 5 RECUSAR
Atualmente, os consumidores detém e exercem seu poder em todo o planeta, ao 
darem preferência por produtos fabricados de forma sustentável. Não só os processos 
de fabricação, mas também os efeitos sociais nas regiões onde as empresas atuam, 
são fatores preponderantes para garantir sua longevidade e seu desenvolvimento. 
Hoje, respeitar cada pessoa e seu meio ambiente relacionado é a missão de todos os 
fabricantes ou prestadores de serviços.
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Coleta de Resíduos
Sistemas para
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Para locais onde o consumo de materiais recicláveis é pequeno, 
tais como escritórios, corredores internos, salas de café, etc. 
Produzidos em Polipropileno são muito resistentes e sua superfície lisa 
impede a deposição de sujeiras. Fornecidos em cores da coleta seletiva, 
podem conter dizeres correspondentes à cada tipo de material que será 
coletado.

Cestos 14 litros sem Tampa

C/ Adesivo Sem Adesivo
Amarelo CD30AM CV30AM
Azul CD30AZ CV30AZ
Verde CD30VD CV30VD
Vermelho CD30VM CV30VM

Cor Código

24 cm 30 cm 12 unid. 0,550 kg

Diâmetro Altura Embalagem Peso 

Cestos 14 litros com Tampa Basculante

C/ Adesivo Sem Adesivo
Amarelo CE24AM CS24AM
Azul CE24AZ CS24AZ
Verde CE24VD CS24VD
Vermelho CE24VM CS24 VM

Cor Código

24 cm 40 cm 12 unid. 0,750 kg

Diâmetro Altura Embalagem Peso 

Coletores
  Coleta Seletiva

Estrutura em aço resistente e pintura eletrostática que aumenta sua vida útil.  
Para áreas com volume reduzido de resíduos como recepções, cantinas escolares, clubes, etc.

Montado 50 cm 70 cm 105 cm 1 unid. 9,100 kg
Desmontado 50 cm 70 cm 80 cm 1 unid. 9,100 kg

Descrição  Comp. Largura Altura Embalagem Peso

CS705Código

Coletores Conjugados 14 Litros
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Coletores para separação e coleta de materais recicláveis.  
Produzidos em polipropileno e com capacidade de 23 litros, são indicados para 
áreas com baixo volume de resíduos como corredores, cozinhas, escritórios, etc. 
A tampa basculante permite que sejam utilizados em áreas externas e previne a 
entrada de insetos além da emanação de possíveis odores.

Coletores
  Coleta Seletiva

RECICLAGEM

C/ Adesivo Sem Adesivo
Amarelo CD51AM CV51AM
Azul CD51AZ CV51AZ
Verde CD51VD CV51VD
Vermelho CD51VM CV51VM

Cor Códigos

24 cm 51 cm 6 unid. 0,950 kg

Diâmetro Altura Embalagem Peso 

Sem tampa

Cestos 23 litros sem Tampa

C/ Adesivo Sem Adesivo
Amarelo CE51AM CS51AM
Azul CE51AZ CS51AZ
Verde CE51VD CS51VD
Vermelho CE51VM CS51VM

Cor Códigos

24 cm 61 cm 6 unid. 1,170 kg

Diâmetro Altura Embalagem Peso 

Com Tampa

Cestos 23 litros com Tampa Basculante
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Bege CS51BG
Branco CS51BR
Cinza CS51CZ
Laranja CS51LJ
Marron CS51MR
Preto CS51PR

Cor Código

24 cm 51 cm 6 unid. 0,950 kg

Cestos produzidos em polipropileno sem tampa para áreas internas 
de prédios e outros edifícios comerciais. Resistentes a caloria de 
cigarros, apresentam interior liso para fácil limpeza e higienização.
Utilizados também em áreas comerciais como porta guarda-chuvas.

Cinzeiros

Bege CL51BG
Branco CL51BR
Cinza CL51CZ
Laranja CL51LJ
Marron CL51MR
Preto CL51PR

Cor Código

24 cm 61 cm 6 unid. 1,170 kg

Diâmetro Altura Embalagem Peso 

Produzidos em polipropileno, são indicados para áreas internas e externas de 
edifícios comerciais ou residencias.
Tampa com sistema de fechamento vai-vem, que promove a vedação dos cestos 
evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos.

Cestos 14 litros com Tampa Basculante

Bege CS24BG
Branco CS24BR
Cinza CS24CZ
Laranja CS24LJ
Marron CS24MR
Preto CS24PR

Cor Código

24 cm 30 cm 12 unid. 0,750 kg

Cestos coletores em polipropileno com tampa para áreas 
internas de residências, prédios e outros edifícios comerciais. 
Resistentes a caloria de cigarros, apresentam interior liso para 
fácil limpeza e higienização e tampa vai-vem basculante que 
evita a dispersão de odores e a entrada de insetos

Produzidos em polipropileno com bojo em alumínio para depósito de 
cinzas. O corpo recipiente é resistente contra a caloria de cigarros 
e seu acabamento interior liso, facilita a remoção de sujidades e  a 
higienização. Excelente durabilildade.

Bege CZ51BG
Branco CZ51BR
Cinza CZ51CZ
Laranja CZ51LJ
Marron CZ51 MR
Preto CZ51PR

Cor Código

24 cm 51 cm 6 unid. 1,000 kg

Diâmetro  Altura Embalagem Peso 

Cestos 23 litros com Tampa Basculante

Cestos 23 litros

Diâmetro  Altura Embalagem Peso 

Diâmetro   Altura Embalagem Peso 

Coletores  e Cestos

Cestos 14 litros

Bege CL24BG
Branco CL24BR
Cinza CL24CZ
Laranja CL24LJ
Marron CL24MR
Preto CL24PR

Cor Código

Cestos coletores em polipropileno sem tampa 
para residências, áreas internas de prédios 
e outros edifícios comerciais. Resistentes a 
caloria de cigarros, apresentam interior liso para 
fácil limpeza e higienização.

24 cm 30 cm 12 unid. 0,550 kg
Diâmetro   Altura Embalagem Peso 
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Amarela TB25AM
Azul TB25AZ
Bege TB25BG
Branca TB25BR
Cinza TB25CZ
Laranja TB25L J
Marron TB25MR
Preta TB25PR
Verde TB25VD
Vermelha TB25VM

Cor                                   Código

* Adesivos padrões da coleta seletiva. Para outros, 
consultar a quantidade mínima para a personalização.

Azul AZ
Bege BG
Branco BR
Cinza CZ
Laranja L J
Marrom MR
Preto PR
Verde VD
Vermelho VM

Cor                         Código        Formação de códigos:
Cesto 23 litros 
Com Tampa/Sem adesivo
CS52 + COR 
ComTampa/Com adesivo*
CE52 + COR

24 cm 15 cm 12 unid. 0,200 kg
Diâmetro   Altura Embalagem Peso 

Amarela TB24AM
Azul TB24AZ
Bege TB24BG
Branca TB24BR
Cinza TB24CZ
Laranja TB24L J 
Marrom TB24MR
Preta TB24PR
Verde TB24VD
Vermelha TB24VM

Cor Código

Tampa Basculante
Produzidas em polipropileno com sistema de fechamento vai-vem, promovem a 
vedação dos cestos coletores, evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos.

Cestos de 14 ou 23 litros com Tampa Meia Lua.  
Flexibilidade na  personalização dos conjuntos.

Tampas Meia Lua
As tampas meia lua, são modernas e seguras. Indicadas 
para descarte de lixo, coleta seletiva ou separação de outros 
resíduos. O sistema evita que eventuais odores presentes no 
conteúdo do cesto, sejam percebidos no ambiente externo. 
Permitem fácil limpeza e higienização, pois apresentam superfícies 
lisas e resistentes. 

Dispensador para copos descartáveis com 3 cavidades para copos grandes (até 300 mL),
1 cavidade para pequenos (50 ml), além da central para colheres ou hastes plásticas.
Fabricados em Polipropileno, são práticos e resistentes. Suas superfícies lisas 
facilitam a limpeza e higienização. Podem ser fornecidos em até 10 cores diferentes. 
Recipiente separador somente na cor branca.

Dispensador para Copos

Tampas e Dispensador

Amarelo DC51AM
Azul DC51AZ
Bege DC51BG
Branco                   DC51BR
Cinza DC51CZ
Laranja DC51L J
Marrom DC51MR
Preto DC51PR
Verde DC51VD
Vermelho DC51VM

Cor  Cesto             Código

24 cm 54 cm
Diâmetro        Altura     

Aro para coletor

Cesto 14 litros 
Com Tampa/Sem adesivo
CS25 + COR
ComTampa/Com adesivo*
CE25 + COR

Exemplo: CS25AZ

Amarelo AR24AM
Azul AR24AZ
Bege AR24BG
Branco AR24BR
Cinza AR24CZ
Laranja AR24L J
Marron AR24MR
Preto AR24PR
Verde AR24VD
Vermelho AR24VM

Cor                                   Código

Cestos com Tampa Meia Lua
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SISTEMAS
Cestos com Pedal

30 litros 60 litros
Amarelo CP30AM CP60AM
Azul CP30AZ CP60AZ
Bege CP30BG CP60BG
Branco CP30BR CP60BR
Cinza CP30CZ CP60CZ
Laranja CP30L J CP60L J
Marrom CP30MR CP60MR
Preto CP30PR CP60PR
Verde CP30VD CP60VD
Vermelho CP30VM CP60VM

Cor Códigos

15 litros
Amarelo CP15AM
Azul CP15AZ
Bege CP15BG
Branco CP15BR
Cinza CP15CZ
Laranja CP15L J
Marrom CP15MR
Preto CP15PR
Verde CP15VD
Vermelho CP15VM

Cor                 Código

30 Litros 32 cm 42 cm 48 cm 1 unid. 1,900 kg
60 litros 42 cm 50 cm 68 cm 1 unid. 4,300 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Produzidos em polipropileno de alta resistência e design arrojado, são indicados para 
áreas internas e externas de edifícios comerciais, áreas laboratoriais, hospitalares e de 
alimentação.
Tampa com sistema de abertura/fechamento através de pedal, que promove a vedação do 
coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de 
contaminação. Disponíveis em várias cores e em duas capacidades (30 e 60 litros).

Cestos com pedal indicados para uso em áreas com espaços restritos 
como balcões de cozinhas, sanitários, escritórios, consultórios e espaços 
nos quais se realizem serviços de saúde como hospitais, clínicas e 
ambulatórios.
A tampa impede a dispersão de odores e o acesso indevido de insetos. 
O pedal previne o contato das mãos com as contaminações e é 
extremamente resistente.

15 Litros

permitem
identificação

de áreas

Recortes na borda do cesto permitem a 
colocação de 2 sacos de resíduos de cores 
diferentes. Ideal para a separação de resíduos 
em ambientes com espaço reduzido como 
escritórios, consultórios, lojas, etc. 

30 / 60  Litros

100 Litros

Com tamanho reduzido, se encaixa 
perfeitamente ao lado de vasos 
sanitários e outros espaços menores.

O cesto permite a colocação de 
rodas emborrachadas (opcionais) 
que facilitam o deslocamento 
do mesmo para o descarte dos 
resíduos com maior ergonomia e 
segurança para usuários.

Com capacidade para 100 Litros, este coletor apresenta design moderno e elegante, 
com as superfícies uniformes e resistentes, que facilitam a limpeza e higienização 
além de otimizar sua durabilidade.  
Desenvolvido para ocupar os espaços de maneira racional, suas dimensões facilitam 
sua utilização em corredores e outros espaços restritos nos quais o deslocamento de 
pessoas seja necessário, como em cozinhas, escritórios, hotéis, entre outros. 

Apenas 44 cm

15 Litros 29 cm 27 cm 37 cm 0,960 kg
Descrição Comp. Largura Altura Peso 

4 peças 53 cm 57 cm 37 cm 4,100 kg
Embalagem Comp. Largura Altura Peso 
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Coletores Protector Impermeáveis - 80 Litros

Fabricados em Polipropileno de alta 
resistência e projetados para severas 
condições de uso em áreas externas 
e internas. Com formato cilíndrico e 
capacidade para 80 litros, possuem 
tampas arredondadas com protetor contra 
respingos. Totalmente impermeáveis.

Sistema de tampa com fechamento 
hermético impede a  dispersão de odores 
e a contaminação por insetos.

De fácil limpeza e higienização, são 
fornecidos em várias cores, inclusive 
as da coleta seletiva e seus respectivos 
adesivos de identificação.

C/ Adesivo Sem Adesivo
Amarelo CB80AM CS80AM
Azul CB80AZ CS80AZ
Branco CB80BR CS80BR
Cinza CB80CZ CS80CZ
Laranja CB80LJ CS80LJ
Preto CB80PR CS80PR
Verde CB80VD CS80VD
Vermelho CB80VM CS80VM 

Cor Código

40 cm 98 cm 1 unid. 5,800 kg

Diâmetro Altura Embalagem  Peso 

SISTEMAS

DURABILIDADE
Coletores com Tampa Basculante

Capacidade para 60 ou 100 litros. Corpo e tampa em polipropileno.  
Resistentes, proporcionam uma excelente relação custo x benefício.

Tampa basculante impede a entrada de insetos e de água, além de prevenir a 
emanação de odores. Podem ser fornecidos em 10 cores para flexibilização de usos 
e com os adesivos de coleta seletiva. Para outras cores ou símbolos, consultar as 
condições mínimas de fornecimento.

60 Litros 41 cm 41 cm 77 cm 2,57 kg
100 Litros 41 cm 41 cm 99 cm 3,25 kg

Capacidade  Comp. Largura Altura Peso 

Coletores
  Coleta Seletiva

Borda reforçada para proporcionar 
maior durabilidade ao conjunto 
e maior vedação da estrutura da 
tampa basculante.
Alças para fixação do saco para lixo.

10 CORES

Sem Adesivo C/ Adesivo Sem Adesivo Com Adesivo
Amarelo CV61AM CC61AM CD11AM CC11AM
Azul CV61AZ CC61AZ CD11AZ CC11AZ
Bege CV61BG CC61BG CD11BG CC11BG
Branco CV61BR CC61BR CD11BR CC11BR
Cinza CV61CZ CC61CZ CD11CZ CC11CZ
Laranja CV61LJ CC61L J CD11L J CC11L J
Marrom CV61MR CC61MR CD11MR CC11MR
Preto CV61PR CC61PR CD11PR CC11PR
Verde CV61VD CC61VD CD11VD CC11VD
Vermelho CV61VM CC61VM CD11VM CC11VM

Cor   Códigos
 60 Litros  100 Litros

DIFERENCIAIS CESTOS BRALIMPIA

Cantos arredondados impedem a 
deposição de sujidades prevenindo 
contaminações, além de facilitar a 
higienização, Tampa com abertura total 
facilita a retirada do saco para lixo.

Mecanismos de abertura 
dos cestos são dimensio- 
nados para as duras condições 
de uso em empresas e residências.

Cor  Códigos

58 cm 44 cm 86 cm 1 unid.
Comp. Largura Altura Embalagem 

Sem Rodas Com Rodas

Amarelo CP10AM CP11AM
Azul CP10AZ CP11AZ
Bege CP10BG CP11BG
Branco CP10BR CP11BR
Cinza CP10CZ CP11CZ
Laranja CP10L J CP11L J
Marrom CP10MR CP11MR
Preto CP10PR CP11PR
Verde CP10VD CP11VD
Vermelho CP10VM CP11VM

Testados e aprovados no dia a dia 
para proporcionar a melhor relação 
custo x benefícios.

Pesos Sem rodas 4,64 kg
Com rodas 5,25 kg

Cestos 100 Litros
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Flexibilidade na montagem de conjuntos com o número de coletores desejado.
Extremamente resistentes, pois são fabricados em polipropileno.
Rodízios permitem livre deslocamento para descarga dos resíduos. 
Peças fornecidas separadamente, previnem sucateamento precoce. 
Podem ser fornecidos com os símbolos da coleta seletiva ou outros*

* Consulte as condições comerciais

Sistema de Coletores Conjugados 50 Litros

Sem Adesivo C/ Adesivo
Amarela LS52AM LX52AM
Azul LS52AZ LX52AZ
Branca LS52BR LX52BR
Cinza LS52CZ LX52CZ
Laranja LS52L J LX52L J
Marrom LS52MR LX52MR
Preta LS52PR LX52PR
Verde LS52VD LX52VD
Vermelha LS52VM LX52VM

Cor                                     Códigos

Lixeira  50 Litros com Alça
Coletores
  Coleta Seletiva

Transversal

Tampas para Lixeira 50 Litros

Basculante Frontal TB50 43 cm 28cm 14 cm 0,700 kg
Basculante Transversal TB51 43 cm 28 cm 16,5 cm 0,570 kg
Simples TS50 43 cm 28 cm 5 cm 0,350 kg

Descrição Código Comp Largura Altura Peso

Formação do Código: Código + Cor:  AM - AZ - BR - CZ - LJ  - MR - PR - VD - VM 
Exemplo: TB50AM

Simples

Frontal

FLEXIBILIDADE 
 

Sistema prático que permite 
a montagem de conjuntos 
adequados aos volumes de 

resíduos. 
 

Por ser formado por módulos, sua 
capacidade pode ser aumentada 

facilmente.
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Obs.: Lixeiras não inclusas (escolha as 
lixeiras e tampas nas seções anteriores).

Encaixes dos 
Módulos

Lado Fêmea

Lado Liso

Lado Macho

Módulos para Sistema de Coletores

3 encaixes entre os módulos mantém 
o conjunto firme e resistente com 
longa vida útil.

- Paredes lisas que auxiliam na higienização.
- Rodízios giratórios proporcionam agilidade na movimentação do conjunto.
- Possibilidade de fixar o módulo na superfície desejada.
- Possui opção de encaixes laterais, para a formação de conjuntos.
- Disponíveis somente na cor cinza.

Coletores
  Coleta Seletiva

M
O
D
E
R
N
ID

A
D
E

A base com rodízio facilita o deslocamento do conjunto e a gestão 
dos resíduos. Com superfícies lisas e resistentes, podem ser 
higienizados com eficácia e rapidez.

As bases podem ser utilizadas com ou sem rodízios, de acordo com 
a necessidade. A variedade de tampas favorece a adequação dos 
conjuntos para as situações específicas de cada ambiente.

1 43 cm 29 cm 10 cm 1 unid. 0,55 kg ML01SR
2 43 cm 58 cm 10 cm 1 unid. 1 ,1 kg ML02SR
3 43 cm 87 cm 10 cm 1 unid. 1,7 kg ML03SR
4  43 cm 116 cm 10 cm 1 unid. 2,3 kg ML04SR
5 43 cm 145 cm 10 cm 1 unid. 2,9 kg ML05SR
6 43 cm 174 cm 10 cm 1 unid. 3,5 kg ML06SR

 Módulo    Comp.      Largura     Altura        Embalagem    Peso            Código

Se
m

 R
od

as

1 4 43 cm 29 cm 19 cm 1 unid. 1,2 kg ML01CR
2 6 43 cm 58 cm 19 cm 1 unid. 2,2 kg ML02CR
3 8 43 cm 87 cm 19 cm 1 unid. 3,0 kg ML03CR
4 10 43 cm 116 cm 19 cm 1 unid. 4,0 kg ML04CR
5 12 43 cm 145 cm 19 cm 1 unid. 4,9 kg ML05CR
6 14 43 cm 174 cm 19 cm 1 unid. 5,8 kg ML06CR

Co
m

 R
od

as

 Módulo   de rodas    Comp.      Largura       Altura        Embalagem     Peso             Código
Quantidade

Liso / Liso BS50LL
Liso / Macho BS50LM
Liso / Fêmea BS50LF

Fêmea / Macho B50FM

 Tipo de Encaixe             Código

En
ca

ixe
s
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Produzidos em polipropileno de alta resistência. Indicados para coleta seletiva 
de resíduos em áreas externas. Com capacidade para 50 litros, possui tampa 
de abertura frontal com chave. Superfícies internas polidas e com cantos 
arredondados facilitam sua limpeza e higienização.
Oferecem excelente durabilidade e facilidade para a descarga do material 
coletado. Possuem em sua composição, compostos que protegem contra raios 
UV, podendo ficar expostos ao tempo sem desbotar a cor. 

Coletores
  Coleta Seletiva

Coletores 50 litros 

45 cm 27 cm
  Largura       Prof.                 

80 cm
  Altura        

C/ Adesivo Sem Adesivo
Amarelo LX5PAM LS5PAM
Azul LX5PAZ LS5PAZ
Branco LX5PBR LS5PBR
Cinza LX5PCZ LS5PCZ
Laranja LX5PLJ LS5PLJ
Marrom LX5PMR LS5PMR
Preto LX5PPR LS5PPR
Verde LX5PVD LS5PVD
Vermelho LX5PVM LS5PVM 

Com suporte em Plástico
C/ Adesivo Sem Adesivo

Amarelo LX5FAM LS5FAM
Azul LX5FAZ LS5FAZ
Branco LX5FBR LS5FBR
Cinza LX5FCZ LS5FCZ
Laranja LX5FLJ LS5FLJ
Marrom LX5FMR LS5FMR
Preto LX5FPR LS5FPR
Verde LX5FVD LS5FVD
Vermelho LX5FVM LS5FVM 

Com suporte em Metal

Saliência no bocal, evita a entrada de 
água no corpo do coletor.

Suporte de
fixação em Metal

Suporte de
fixação em Plástico

Uma solução exata para cada uma de suas necessidades

Papa Pilhas e Baterias

Com suporte em Metal
Cor C/ Adesivo
Laranja LX5PLC

Com suporte em Plástico
Cor C/ Adesivo
Laranja LX5FLC

Laranja TP5FLC
Com suporte em Plástico

Laranja TP5PLC
Com suporte em Metal

 Tampa 

 Lixeira Completa  

100% RECICLÁVEIS

1 peça 45 cm 42 cm 56 cm 4,2 kg ESQ01P
2 peças 93 cm 42 cm 56 cm 7,6 kg ESQ02P
3 peças 141 cm 42 cm 56 cm 11,3 kg ESQ03P
4 peças 189 cm 42 cm 56 cm 15,2 kg ESQ04P
5 peças 237 cm 42 cm 56 cm 19,3 Kg ESQ05P
6 peças 285 cm 42 cm 56 cm 22,6 Kg ESQ06P

Comp.     Largura   Altura       Peso            Códigos

Estruturas para Montagem de Conjuntos

Permitem a montagem de conjuntos coletores de acordo com a necessidade 
específica.  Acondicionam com segurança coletores quadrados de 60 ou 100 litros. 
(Ver página 13)

Estrutura metálica com pintura eletrostática, oferece excelente durabilidade e 
facilidade para a descarga do material coletado.

Obs.: Lixeiras não inclusas 
(veja Página 13).
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Estruturas para Fixação

Módulos disponíveis apenas na cor preta.
Escolha os coletores na página anterior (Ver Página 16 - 

Lixeira 50 litros com suporte de fixação).

1 ETM501 15 cm 15 cm 120 cm 3,2 Kg
2 ETM502 90 cm 35 cm 95 cm 3,8 Kg
3 ETM503 137 cm 35 cm 95 cm 5,0 kg
4  ETM504 184 cm 35 cm 95 cm 6,1 kg
5 ETM505 231 cm 35 cm 95 cm 7,9 kg
6 ETM506 278 cm 35 cm 95 cm 8,5 kg

 Col. Código Comp. Largura Altura Peso           

Poste para fixação do 
coletor no piso, através de 

parafusos na base.

Estruturas metálicas com pintura eletrostática para a montagem de conjuntos 
de separação de resíduos. Extremamente resistentes e versáteis.

Destinados à coleta seletiva ou separação de resíduos diversos em locais 
internos ou externos. Produzidos em polipropileno de alta resistência e fixados 
em estrutura metálica, oferecem excelente durabilidade e facilidade para 
a descarga do material coletado. As estruturas permitem a montagem de 
conjuntos personalizados  de acordo com a necessidade exata de cada usuário. 

Coletores Conjugados 50 litros
F
L
E
X
IB

IL
ID

A
D
E

Coletores
  Coleta Seletiva

Tampas com sistema de fechamento 
por chave (Inclusa).  
Aumenta a durabilidade e segurança 
dos conjuntos, além de  impedir o 
acesso indevido ou derramamento 
involuntário dos resíduos coletados.
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Coletores
Cestos Gari para recolhimento e transporte de resíduos em geral e lixo. 
Produzidos em Polipropileno, são extremamente resistentes.  
Paredes uniformes e cantos internos arredondados, facilitam a limpeza e higienização. 
As partes dos carros como eixos, tampas e rodas, são fornecidas  como peças de 
reposição, para aumentar a vida útil dos carros. Indicados uso externo em médias/grandes áreas com alta circulação de pessoas. 

A tampa especial permite o descarte de qualquer tipo de resíduo sem o contato das mãos 
dos usuários, com a  superfície do coletor.
A tampa previne a dispersão de odores e protege o conteúdo da  entrada de água.
Rodas de 200 ou 300 mm, facilitam o deslocamento do coletor tanto para o descarte dos 
resíduos como para sua limpeza e higienização.

Cestos Gari Modelo Europeu

Cestos Gari Tampa especial 

120 / 240 Litros

Roda - 300 mm

Alça para  facilitar 
deslocamentos nos 
descartes dos resíduos. 

Cor Sem Adesivo
Amarelo C241AM
Azul C241AZ
Branco C241BR
Cinza C241CZ
Laranja C241LJ
Marrom C241MR
Preto C241PR
Verde C241VD
Vermelho C241VM 

Grande circulação de pessoas
Indicado para locais com grande circulação 
de pessoas como eventos, estádios, 
shows, logradouros públicos, entre outros. 
Além da  maior capacidade que as lixeiras 
comuns, podem ser deslocados até o local final 
de descarte ou caminhões em função das rodas e 
alças de transporte.

Cor Sem Adesivo
Amarelo C240AM
Azul C240AZ
Branco C240BR
Cinza C240CZ
Laranja C240LJ
Marrom C240MR
Preto C240PR
Verde C240VD
Vermelho C240VM 

Cor Sem Adesivo
Amarelo C243AM
Azul C243AZ
Branco C243BR
Cinza C243CZ
Laranja C243LJ
Marrom C243MR
Preto C243PR
Verde C243VD
Vermelho C243VM 

240 LITROS240 LITROS

Cor Sem Adesivo
Amarelo C120AM
Azul C120AZ
Branco C120BR
Cinza C120CZ
Laranja C120L J
Marrom C120MR
Preto C120PR
Verde C120VD
Vermelho C120VM 

Cor Sem Adesivo
Amarelo C123AM
Azul C123AZ
Branco C123BR
Cinza C123CZ
Laranja C123L J
Marrom C123MR
Preto C123PR
Verde C123VD
Vermelho C123VM 

120 LITROS 

Roda - 200 mmRoda - 200 mm Roda - 300 mm Roda - 200 mmRoda - 200 mm

Cor Sem Adesivo
Amarelo C244AM
Azul C244AZ
Branco C244BR
Cinza C244CZ
Laranja C244LJ
Marrom C244MR
Preto C244PR
Verde C244VD
Vermelho C244VM 

120 litros 200 mm 56 cm 48 cm 92 cm 11 kg
240 litros 200 mm 74 cm 59 cm 105 cm 14 kg
240 litros 300 mm 74 cm 59 cm 105 cm 17 kg

120 litros 200 mm 56 cm 48 cm 92 cm 11 kg
240 litros 200 mm 74 cm 59 cm 105 cm 14 kg
240 litros 300 mm 74 cm 59 cm 105 cm 17 kg

Litragem  Roda Comp. Largura     Altura          Peso Litragem  Roda Comp. Largura     Altura          Peso 

120 LITROS

Na versão 240 Litros, as 
rodas não ultrapassam a 

largura do coletor. 

O pedal  permite a abertura do 
coletor sem contato das mãos.



Carros Funcionais
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Carros Funcionais
Carro Funcional América

Um equipamento indispensável em empresas de qualquer 
porte ou perfil de atuação.

São desenvolvidos para otimizar a produtividade das tarefas 
de limpeza, pois transportam com segurança e praticidade, 
diversos acessórios e produtos para ações de limpeza úmida 
ou seca.

Respeitam às determinações das NR´s 32 e 17 que 
indicam as normas para diversas atividades em serviços de 
saúde, visando a prevenção de acidentes e a proteção da 
integridade física dos trabalhadores.

Montado 116 cm 57 cm 100 cm 1 unid. 18 kg
Desmontado 87 cm 30 cm 57 cm 1 unid. 18 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 
CF2005 Amarela
CF2006 Azul
CF2007 Verde
CF2008 Vermelha

Código Cor da Bolsa

CFFCCZCódigo
Fechamento 

Carro América

CJGTACFCódigo
Sistema de Tapetes  

Carro América

(*)(**) Fechamento da prateleira superior do Carro América para 
prevenir o acesso indevido aos produtos ou itens acondicionados 
em em seu interior como químicos, equipamentos, entre outros, nos 
ambientes onde são realizadas as tarefas de limpeza ou governança.

O sistema de tapetes previne que as 
sujidades impregnem nas superfícies do 
Carro América criando um aspecto visual 
inadequado para um equipamento de 
limpeza. 
Aumenta a vida útil do carro e evita seu 
sucateamento precoce, otimizando o 
investimento. Produzidos em EVA, são 
fornecidos como opcionais.

Carro América com 
sistema de tapetes.

Sistema de chaves reforçado com 
fechadura triangular.
Proteção adicional para ambientes 
nos quais a contaminação cruzada 
pode ser fator crítico. *Fornecidos somente na cor azul.

*Fornecidos somente na cor cinza.
**Carro América não incluso, deve ser 
 adquirido à parte.



21

M
O
D
E
R
N
ID

A
D
E

Removível, é fácil de ser    
transportada e guardada, evita 
perda dos itens acondicionados 
durante as tarefas.

Permite a colocação, em uma chapa 
de acrílico, do programa de limpeza 
a ser executado pelos funcionários. 
(Opcional). Código: CFCACR

Todas as extremidades superiores podem ser 
utilizadas para acondicionar com segurança 
e praticidade os equipamentos destinados à 
limpeza.

Carros Funcionais

Um sistema de fixação dos sacos de lixo através de hastes, evita o rompimento das 
bordas para que possam ser retirados sem riscos de contaminação de pessoas e 
ambientes.

A tampa pode acondicionar 
ferramentas e acessórios, 
além dos objetos pessoais 
do trabalhador para facilitar 
a realização das tarefas.

FOCO NA PREVENÇãO DA CONTAMINAÇãO

O Carro América* é um perfeito aliado na proteção à integridade 
física dos trabalhadores, pois transporta praticamente todos 
os equipamentos e acessórios destinados às tarefas de 
limpeza e higienização em empresas, escolas e condomínios.
O ganho de produtividade é acentuado.

Carros fabricados com partes 
em cores para que seu uso seja 
identificado por tipo de ambiente 
prevenindo a contaminação 
cruzada entre os espaços 
higienizados.

Os acessórios também podem 
ser adquiridos de  acordo com as 
cores escolhidas para o carro.

FLEXÍVEL

PRÁTICO

Detalhes que Fazem a Diferença

permitem
identificação

de áreas

Rodas macias em 
PVC, com cobertura 
para evitar respingos 
nos deslocamentos.

*Fotos ilustrativas do Carro América.     
 Equipamentos são opcionais.

*Foto ilustrativa do Carro América.      
 Equipamentos são opcionais.
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Conjunto Suporte de Fixação
de Baldes e Espremedor

Montado 50 cm 40 cm 84 cm 1 unid. 5,5 kg
Desmontado 52 cm 57 cm 48 cm 1 unid. 5,5 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Exclusivo sistema de fixação que transforma o Carro América em um con-
junto de limpeza úmida de 2 águas (Limpa e Suja). A maior litragem dos bal-
des permite a limpeza de áreas maiores ou de sujidades em maior volume.  
O conjunto espremedor proporciona a pressão ideal para aumentar a absorção dos refis.

• 01 Balde 15 litros azul
• 01 Balde 15 litros vermelho
• 01 Cavalete para espremedor
• 01 Espremedor vermelho 

Carro para áreas pequenas como escolas e condomínios, nas quais não haja a 
necessidade do recolhimento de lixo. 

CF200CCódigo

Carro Funcional América
Versão PAN

CCF200PCódigo

Montado 90 cm 57 cm 100 cm 1 unid. 16 kg
Desmontado 87 cm 30 cm 57 cm 1 unid. 16 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Carros Funcionais

PROFISSIONAL

NR 32
adequado

NR 32
adequado

VERSÁTIL

  

O conjunto é composto pelos itens abaixo. 
Carro América não está incluso e deve ser adquirido à parte.
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Carro Extra Triplex

Carro bandeja produzido em Polipropileno e Alumínio anodizado é 
extremamente resistente e versátil.
Possui sistema de 4 rodas giratórias que facilita os deslocamentos em 
locais restritos e corredores, ambientes propícios para sua utilização.
Com capacidade para até 45 kg em cada compartimento, é ideal para 
serviços em restaurantes e fast foods, pois suas dimensões possibilitam 
o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros.

Montado 1,07 m 54 cm 97 cm 1 unid. 22 kg
Desmontado 1,03 m 30 cm 56 cm 1 unid. 22 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem *Peso

*O fechamento lateral acresce 2 Kg e o fechamento + portas acrescem 
5Kg ao peso final.

*Somente o CE3000 irá desmontado.

Triplex Triplex 
Fechamento Lateral

Triplex 
Fechamento Portas

CE3000 CH3000 CA3000
22 Kg 24 Kg 27 Kg

Códigos

Carro Extra Triplex Fechamento Lateral. 
Para proteger os materiais acondicionados das partículas e sujidades 
em suspensão nos ambientes.

Carro Extra Triplex - Fechamento + Portas 
Fechamento lateral e portas para proteger os materias e guardá-los em 
segurança.

 

Carro Arrumadeira Bolonha

Montado 1,56 m 53 cm 1,13 m 1 unid. 40 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

NY215Código

Carros FuncionaisCarros Funcionais

Sem fechamento Fechamento lateral Fechamento + Portas

Exclusiva porta flexível que se embute 
em compartimento interno e proporciona 
melhor  fechamento com maior proteção 
para os materiais  transportados. 

Cada porta apresenta uma 
fechadura para evitar que o 
conteúdo seja manipulado sem 
permissão ou por acidente.

• Fabricado em Polipropileno 100% reciclável.
• Exclusivo para transporte de roupas, produtos e descartáveis.
• 4 rodízios giratórios de 5 polegadas que possibilitam seu fácil 

deslocamento.
• Exclusivo design que o torna  indispensável para hotelaria, 

fast food, hospitalar e outros.
• 2 sacos em Nylon  com capacidade de 90 litros cada.
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Carros Funcionais Carro Extra I

• Fabricado em Polipropileno de alta resistência com colunas em 
alumínio  anodizado.

• Exclusivo para transporte de roupas, produtos e descartáveis.
• Saco em vinil com capacidade de 90 litros.
• 4 rodízios giratórios de 3 polegadas que possibilitam seu fácil 

deslocamento.
• Exclusivo design que o torna indispensável para hotelaria, fast 

food, hospitalar e outros.
• Tampa bipartida com compartimento de objetos e acessórios.

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem

Montado 1,24 m 55 cm 96 cm 1 unid.
Desmontado 1,13 m 30 cm 56 cm 1 unid.

• Fabricado em Polipropileno de alta resistência com colunas em 
alumínio anodizado.

• Exclusivo para transporte de roupas, produtos e descartáveis.
• 4 rodízios giratórios de 3 polegadas que possibilitam seu fácil 

deslocamento.
• Exclusivo design que o torna  indispensável para hotelaria, fast 

food, hospitalar e outros.
• 2 sacos em vinil com capacidade de 90 litros cada.
• Tampa bipartida com compartimento de objetos e acessórios.

Carro Extra II

Amarela AM
Azul AZ

Verde VD
Vermelha VM

Cor da bolsa Código

Montado 1,60 cm 55 cm 96 cm 1 unid.
Desmontado 1,13 cm 30 cm 56 cm 1 unid.

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem 

Extra II Fechamento 
Lateral

Fechamento 
Portas

CE CH CA

Códigos

Formação de Código
Código + Código cor da 1º bolsa + Código cor da 2º bolsa

exemplo: CE + AM + VM

M
O
D
E
R
N
ID

A
D
E
 

NR 32
adequados

CEXXYY 30 kg
CHXXYY 33,5 kg
CAXXYY 36,5 kg

Versão Peso

Cor da bolsa Códigos
Extra I Fechamento Lateral Fechamento Portas

Amarela CE01AM CH01AM CA01AM
Azul CE01AZ CH01AZ CA01AZ

Verde CE01VD CH01VD CA01VD
Vermelha CE01VM CH01VM CA01VM

CE01XX 26,5 kg
CH01XX 30,3 kg
CA01XX 33,2 kg

Versão Peso

*Consulte rodízios emborrachados,Consulte rodízios emborrachados 
para locais com piso irregular ou 
nos quais o silêncio é fator crítico.
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DURABILIDADE

Carro Cuba

Fabricados em polietileno de média densidade, possuem rodas fixas e 
giratórias com sistema de equilíbrio central que permite facilidade em 
manobras.

São ideais para coleta de lixo hospitalar, roupas em lavanderias e 
hotéis, transporte de restos nas áreas de gastronomia entre outros.

Com capacidade para 400 litros, suportam até 230 Kg de carga.

Linha de opcionais composta de tampa e  sistema de molas que 
erguem a plataforma do fundo em direção à abertura  do carro, 
proporcionando excelente ergonomia para o operador.

Cinza 112 cm 79 cm 88 cm 400 litros 18 kg C400CZ

Branco 112 cm 79 cm 88 cm 400 litros 18 kg C400BR

Carro Cuba Comp. Largura Altura Capacidade Peso. Código

Tampa Carro Cinza 112 cm 79 cm 30 cm 6,5 kg CT40CZ

Tampa Carro Branco 112 cm 79 cm 30 cm 6,5 kg CT40BR

Plataforma de elevação 90 cm 50 cm 10 cm 6,5 kg CP400

Acessórios Comp. Largura Altura Peso Código

Fabricados nas
cores Branca e
Cinza. Outras,
sob consulta

Carros Funcionais

IN
O
V
A
Ç
Ã
O

Plataforma de elevação na 
base do carro para otimizar 
a ergonomia, mantendo o 

conteúdo sempre próximo à 
parte de cima.

INOVAÇÃO

Dreno para descarte de 
resíduos líquidos e para 
fácil higienização.

Consulte rodízios emborrachados 
para locais com piso irregular ou 
nos quais o silêncio é fator crítico.
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Carros Funcionais

Carro Cuba  c/
Estrutura Metálica

Fabricados em polietileno de média densidade e estrutura metálica 
com pintura eletrostática de alta resistência, à partir de 430 Litros.
Possui dreno para remoção de líquidos,  rodas fixas e giratórias com 
sistema de equilíbrio central, são ideais para coleta de lixo hospitalar, 
lavanderias, hotéis, áreas de gastronomia e outras.
Disponíveis com capacidades de 180 a 600 litros, podem ser 
fornecidos com outros rodízios opcionais de 6” para movimentação 
em pisos irregulares.

Dreno para descarte de 
resíduos líquidos e para 
fácil higienização.

Carro Cuba 180 Litros

180 litros 2,6 kg EM181
180 litros  (bi-partida) 2,8 kg EM182
300 litros 3,4 kg EM301
300 litros (bi-partida) 3,6 kg EM302
430 litros (bi-partida) 4,5 kg EM432
600 litros (bi-partida) 5,8 kg EM602

Tampa Peso Código

180 litros 180 kg 105 cm 58 cm 95 cm 24,5 kg EM180
300 litros 300 kg 1,29 m 66 cm 93 cm 36,8 kg EM300
430 litros 300 kg 1,30 m 69,5 cm 95 cm 34,9 kg EM430
520 litros 300 kg 1,56 m 82 cm  87 cm 41,4 kg EM520
600 litros 300 kg 1,60 m 76,5 cm 95 cm 51,3 kg EM600
700 litros 300 kg 1,52 m 81,5 cm 1,06 m 48,8 kg EM700

Capacidade  *Carga Comp. Largura Altura Peso Código

* Para aumento da capacidade de carga do carro cuba, favor efetuar consulta com nossa equipe 
de atendimento. ** As dimensões podem variar em até 2% para mais ou para menos.

Fabricados na
cor Branca. 

 Outras,
sob consulta

Consulte rodízios emborrachados 
para locais com piso irregular ou 
nos quais o silêncio é fator crítico.
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TRADIÇÃO

FLEXIBILIDADE

Carros Funcionais Master e Compaq

Montado Master 1,14 m 48 cm 96 cm 1 unid. 13 kg
Desmontado 80 cm 50 cm 40 cm 1 unid. 13 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

NY100CódigoMaster

Montado Compaq 78 cm 48 cm 96 cm 1 unid. 13 kg
Desmontado 80 cm 50 cm 40 cm 1 unid. 13 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Compaq

Exemplos de Montagem com Acessórios*

NY100Código

Vantagens
• Excelente relação custo x benefício.
• Estrutura tubular em alumínio muito resistente e leve.
• Plástico liso com cantos arredondados para facilitar a higienização.
• Rodízios fixos e giratórios em aço, revestida de PVC para redução de ruídos.

Carros Funcionais
Versatilidade em duas versões. 
Escolha a mais adequada para 
seu ambiente.
Este carro funcional pode ser utilizado em duas 
versões: Master e Compaq. 
Carro funcional modular para tarefas de higiene e 
transporte de resíduos, fabricado em Polipropileno 
e estrutura tubular de alumínio.
Destina-se ao transporte de utensílios e produtos 
químicos diversos, permitindo que todos os 
equipamentos que compõem o sistema de limpeza 
sejam transportados em uma única vez.
Utilizado na limpeza e higienização de hospitais, 
shoppings, indústrias, supermercados, 
restaurantes, entre outros.

MONTAGEM 1

MONTAGEM 2

NR 32
adequado

* Vendidos separadamente. Imagens meramente ilustrativas.
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NY102Código

Carro funcional modular para transporte de produtos e 
equipamentos, bandejas e outros.
Fabricado em Polipropileno de alta resistência com estrutura 
tubular em alumínio. Rodízios fixos e giratórios resistentes.
Ideal para áreas hospitalares, industriais, hoteleiras, gastronômicas, 
oficinas  e outros. Capacidade por prateleira de 25 Kg.

Montado 40 cm 48 cm 96 cm 1 unid. 8,2 kg

Desmontado 56 cm 50 cm 77 cm 1 unid. 8,2 kg

Descrição Comp. Largura        Altura Embalagem  Peso

Carro funcional modular para transporte de produtos, equipamentos, 
ferramentas e outros.
Fabricado em Polipropileno de alta resistência com estrutura 
tubular em alumínio. Rodízios fixos, giratórios, resistentes e 
silenciosos. Ideal para áreas hospitalares, industriais, hoteleiras, 
gastronômicas, oficinas  e outros. Resistência de 40 kg por 
prateleira.

Montado 95 cm 48 cm 96 cm 1 unid. 12 kg
Desmontado 80 cm 50 cm 40 cm 1 unid. 12 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Sistema de organização Strong

Fabricado em Polipropileno e Alumínio anodizado, este sistema 
permite a organização de diferentes tipos de  materiais, objetos 
e acessórios proporcionando ambientes limpos e organizados. 
Sua versatilidade permite seu deslocamento em locais com 
espaço restrito. Disponível em diversas versões para que se 
adequem às mais diferentes necessidades.Também indicado 
para  serviços em restaurantes ou fast foods, pois possibilitam 
o transporte de bandejas, pratos, talheres e outros.

Carro Bancada

Carro Bandeja

Carros Funcionais

NY103Código

4 bandejas CE4000 CH4000 CA4000
5 bandejas CE5000 CH5000 CA5000

Nº Bandejas
Sem 

Fechamento
Com 

Fechamento
Fechamento 

 e Portas

4000 5000
CE 30 kg 38 kg
CH 36 kg 46 kg
CA 40,5 kg 52 kg

P
R
O
T
E
Ç
Ã
O

4 bandejas 107 cm 54 cm 135 cm
5 bandejas 107 cm 54 cm 171 cm

Nº Bandejas
 

Comprimento
 

Largura Altura

Códigos
Pesos

Consulte rodízios emborrachados 
para locais com piso irregular ou 
nos quais o silêncio é fator crítico.



Limpeza Úmida
Sistemas para
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Mop Líquido

    
    
    
    
  

Espremedor  Doblô

• Sistema de espremedor com pressão superior.
• Dreno de escoamento de água suja.
• Divisória de água limpa e suja injetada no próprio balde.
• Capacidade dos baldes para 12 e 18 litros.
• Rodízios projetados para fácil manutenção e higienização.
• Pode usar mop plano/vertical com acessório opcional.

Conjunto Doblô Balde Doblô Espremedor

Cor Códigos
Amarelo NY108 BDSEAM NY112

Azul NY109 BDSEAZ NY113
Verde NY110 BDSEVD NY115

Vermelho NY111 BDSEVM NY116

Balde + Espremedor 52 cm 37 cm 48 cm Conj. 6,100 kg

Descrição do Conjunto Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Balde Doblô 52 cm 37 cm 84 cm 1 unid. 3,200 kg

Espremedor 23 cm 28 cm 36 cm 1 unid. 2,900 kg

Descrição Componentes Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Clip de fixação para haste.

Sistema de espremedor com pressão 
superior. Extremamente resistente.
Kit com peças de maior desgaste natural 
para reposição, evita o sucateamento 
precoce do equipamento.

Dreno de escoamento de água suja.

permitem
identificação

de áreas

NR 32
adequado

Entenda o sistema 2 águas

A primeira divisória acondiciona 
a solução de água com o agente 
químico que será aplicada ao piso e 
se mantém limpa por mais tempo, 
pois as sujidades mais pesadas 
retiradas durante o processo  são 
enxaguadas na  segunda divisória.

A segunda divisória recebe água de 
enxague para que o refil seja lavado 
sempre que for passado nos pisos, 
deixando-o limpo para que seja 
mergulhado na primeira divisória 
com a solução que está sendo 
utilizada.

IM
PO

R
TANTE

Balde
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Mop Líquido

• Estrutura em polipropileno injetado.
• 2 baldes com capacidade para 25 litros cada.
• Rodízios projetados para facilitar a manutenção e higienização.
• Sistema de espremedor com pressão superior.
• Clip de fixação para haste.
• Alça em aço tubular com pintura eletrostática.
• Pode usar mop plano/vertical (opcional).

Doblô 50L

Conjunto 
Doblô 50L 80 cm 40 cm 50 cm Conj. 9,400 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Balde Azul (25 L) 37 cm 37 cm 33 cm 1 unid. 1,200 kg BA25AZ

Balde Vermelho (25 L) 37 cm 37 cm 33 cm 1 unid. 1,200 kg BA25VM

Espremedor 23 cm 28 cm 36 cm 1 unid. 2,900 kg NY114

Carrinho (50L) 70 cm 35 cm 90 cm 1 unid. 4,100 kg BSDB50

Descrição Itens Comp. Largura Altura Embalagem Peso  Código

Pisa
• Estrutura em polipropileno injetado;
• Indicado para limpeza cotidiana;
• Clip de fixação para haste;
• Balde removível com capacidade de 25 litros;
• Sistema de espremedor com pressão superior;
• Alça em aço tubular com pintura eletrostática;
• Rodízios projetados para facilitar a manutenção 

e higienização;
• Pode usar mop plano/vertical. (Opcional)

Balde 4 Litros

21 cm 15 cm 18 cm 1 und. 0,280 kg
Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Amarelo BA04AM
Azul BA04AZ

Verde BA04VD
Vermelho BA04VM

Cor Código

33 cm 30 cm 27 cm 1 und. 1,150 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Azul BA15AZ
Vermelho BA15VM

Cor Código

Balde  (25 L) 37 cm 37 cm 33 cm 1 unid. 1,200 kg BA25AM

Espremedor 23 cm 28 cm 36 cm 1 unid. 2,900 kg NY114

Carrinho 70 cm 35 cm 90 cm 1 unid. 3,600 kg NY211B

Descrição Itens Comp. Largura Altura Embalagem Peso  Código

Conj. Pisa 52 cm 37 cm 48 cm Conj 7,700 kg
Descrição Comp. Largura Altura  Embalagem Peso

NY104Código NY211Código

37 cm 37 cm 33 cm 1 und. 1,200 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Amarelo BA25AM
Azul BA25AZ

Vermelho BA25VM

Cor Código

Balde 25 Litros

SUSTENTABILIDADE

Balde 15 Litros

permitem
identificação

de áreas

Confira o conjunto de 
30 litros utilizado no 
Carro Funcional América 
(Pág. 22)
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Balde Mopinho

Conjunto Mopinho

Cabo de Alumínio
1,20 m

Cabo de Alumínio
1,40 m

Balde Amarelo CM12AM CJ50AM
Balde Azul CM12AZ CJ50AZ

Balde Verde CM12VD CJ50VD
Balde Vermelho CM12VM CJ50VM

 Códigos

Balde 12 L e Espremedor 38 cm 30 cm 40 cm 5 unid. 0,610 kg

Refil 38 cm 30 cm 40 cm 5 unid. 0,220 kg

Cabo 1,40 m 2,2 cm 2,2 cm 1,40 m 30 unid. 0,350 kg

Cabo 1,20 m 2 cm 2 cm 1,20 m 30 unid. 0,240 kg

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso

Balde e espremedor produzidos em Polipropileno, oferecem alta 
durabilidade. O balde tem capacidade de 12 litros e alças ergonômicas 
para transporte. Fornecidos em 4 cores para identificação de áreas.

Amarelo BE50AM

Azul BE50AZ

Vermelho BE50VM

Verde BE50VD

Cor Código

38 cm 30 cm 40 cm 5 unid. 0,610 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso

Cabo c/ Encaixe Hexagonal
para Mopinho

Cabo com ponteira hexagonal em polipropileno que proporciona firme 
encaixe e excelente durabilidade. Fabricado em alumínio.

Cabo de alumínio 22 mm 1,40 m 30 unid. 0,350 kg BC140

Cabo de alumínio 21 mm 1,20 m 30 unid. 0,214 kg CR12AZ

Descrição Comp.  Altura Embalagem Peso Código

Amarelo BR30AM
Azul BR30AZ

Verde BR30VD
Vermelho BR30VM

Cor CódigoRefil c/ Encaixe Hexagonal
para Mopinho

10 cm 10 cm 35 cm 1 unid. 0,220 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso

Produzidos em algodão cru e fibras sintéticas em 
loop, oferecem excelente absorção de líquidos 
promovendo a limpeza de modo rápido e eficaz. 
O sistema de fixação do mop com encaixe 
hexagonal, proporciona durabilidade à toda prova.

permitem
identificação

de áreas

NR 32
adequados

Conjunto de mop líquido composto por: 
• Balde 12 Litros 
• Espremedor reforçado 
• Cabo de Alumínio 
• Refil em algodão

Perfeito para a limpeza de pisos em residências e estabelecimentos com 
pequenas áreas, como clínicas, escritórios, lojas, bares, entre outros.

Melhores resultados na limpeza com economia de água e uso racional de 
produtos químicos.

Mop Líquido

Conjunto
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Mop Líquido
Spray Mop Bralimpia

Reservatório Tampa Preta SMRSPR
Reservatório Tampa Vermelha SMRSVM

Conjunto Spray Mop SMPROF
Refil Microfibra Azul SMMPAZ
Refil Micro Fibra Verde SMMPVD
Refil Microfibra Vermelho SMMPVM

Itens Código

Gatilho com grip emborrachado e 
com pressão ideal para otimizar a 
produtividade sem riscos de causar 
danos às mãos dos operadores.

Reservatórios são fornecidos com 
tampas em cores diferentes para 
a identificação das soluções de 
limpeza ou dos ambientes de modo 
a prevenir a contaminação cruzada.

Cabo com junta articulada facilita a 
limpeza em diversos ângulos com 
menos esforço.

Perfeita fixação dos refis na 
armação através de minúsculos 
ganchos plásticos.

Sistema profissional para limpeza úmida de pisos em geral. 
Seu sistema de spray proporciona um jato de névoa ultrafina que 
aplica soluções limpadoras e sanitizantes de forma uniforme.

PERFORMANCE E ERGONOMIA INCOMPARÁVEIS OTIMIZAM 
A PRODUTIVIDADE E OS RESULTADOS DA LIMPEZA.

CABO EM ALUMÍNIO 
1,40 m

Conjunto composto por:

• 1 cabo 1,40 m 
• Armação  
• Refil Vermelho 
• Garrafa tampa preta

permitem
identificação

de áreas

Quantidades por embalagens:
Conjunto Spray Mop - Embalagem com 4 unidades.
Refis - Embalagens com 6 ou 48 unidades.

Gatilho com grip emborrachado e 
com pressão ideal para otimizar 
a produtividade sem riscos de 
causar danos às das mãos dos 
operadores.

Reservatórios com capacidade para 
1 litro de solução limpadora diminui 
o deslocamento dos operadores em 
relação à sua base (DML).

Cabo com junta articulada facilita a 
limpeza em diversos ângulos com 
menos esforço.

Conjunto Wet Mop BMPROF
Itens Código

Conjunto composto por:
• 1 cabo (1,40 m) com reservatório 
• 1 Armação - 40 cm 
• 1 Refil Microfibra - 40 cm
Consulte opcionais:
• Refil de 40 cm 
• Refil de 60 cm 
• Armação de 60 cm

Quantidades por embalagens:
Conjunto Bac Mop - Embalagem com 4 unidades.

Bac Mop Bralimpia
Indicado para situações nas quais seja necessários maior 
quantidade de solução limpadora e poder de absorção dos refis, 
como praças de alimentação, serviços de saúde, etc.

ALTA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO E REFIS SUPER 
ABSORVENTES  SÃO IDEAIS PARA LIMPEZA PESADA.

CABO EM ALUMÍNIO 
1,40 m
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Mop Líquido

Os mops de Micro Fibra são indicados para a higienização hospitalar e em geral, apresentam excelente 
absorção e alto poder para retirar líquidos. Possuem excelente abrasão e poder de remoção de sujidades. 
Excelentes para laboratórios e salas limpas pois, não soltam fiapos devido a sua composição e fios 
perfeitamente tramados.

Branco RLM4BR
Azul RLM4AZ

Amarelo RLM4AM
Verde RLM4VD

Vermelho RLM4VM

Cor Código
35 cm 17 cm 5 cm 1 unid. 0,400 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso

Refis 300 e 350 g - Ponta com Loop
Sem cinta - 85% Algodão / 15% Poliester

Refil 400 g - Linha Microfibra  
Ponta Loop - 100% Micro Fibra

Peso 320 g 400 g

Cru RL32BR RL40BR
Azul RL32AZ RL40AZ

Amarelo RL32AM RL40AM
Verde RL32VD RL40VD

Vermelho RL32VM RL32VM

Cor Código

Peso 300 g
Cru RL30BR
Azul RL30AZ

Amarelo RL30AM
Verde RL30VD

Vermelho RL30VM

Cor Códigos
350 g

RL35BR
RL35AZ
RL35AM
RL35VD
RL35VM

A cinta intermediária estrutura melhor as fibras do refil durante as ações de limpeza.

Refis 320 e 400 g - Ponta com Loop
Com cinta - 85% Algodão / 15% Poliester

35 cm 17 cm 6 cm 1 unid.
Comp. Largura Altura Embalagem

35 cm 17 cm 7 cm 1 unid.
Comp. Largura Altura Embalagem

Indicados para sistemas de limpeza de pisos frios em geral. 
Trama em microfibra com fios sintéticos de Poliéster ultrafinos, que proporcionam 
maior capacidade de arrasto de sujidades e absorção de líquidos.
Apresentam resultados muito superiores aos panos comuns e refis com fibras 
naturais. Podem ser utilizados com o sistema Spray Mop Bralimpia.

Refis Wet Mop

Medida - Cor Códigos

49 X 14 cm - Azul SM49AZ
49 x 14 cm - Verde SM49VD
49 x 14 cm - Vermelho SM49VM

Medida - Cor Códigos

Trama uniforme com 
fibras de perfis de abrasão 

diferenciados para 
limpeza mais pesada .  

40 X 13 cm - Azul WM40AZ
40 X 13 cm - Verde WM40VD
49 X 14 cm - Azul WM49AZ
49 X 14 cm - Verde WM49VD
49 X 14 cm - Vermelho WM49VM

Trama uniforme com 
fibras de mesmo perfil de 

abrasão para limpeza leve.  

Refis Scrubber Mop

44 x 14 cm - Azul SMMPAZ
44 x 14 cm - Verde SMMPVD
44 x 14 cm - Vermelho SMMPVM

Medida - Cor Códigos
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Indicado para a lavagem e remoção de sujidades em diversas superfícies de
caminhões, aviões, ônibus, lanchas, fachadas metálicas, paredes com 
acabamento lavável e outras superfícies onde haja a necessidade da aplicação 
de produtos químicos aliada à ação mecânica. Montado em um Suporte LT, é 
fixado através de uma tela com velcro. Pode ser utilizado manualmente ou com 
as extensões telescópicas Bralimpia, com aumento da produtividade e
diminuição dos riscos do uso de andaimes e escadas.
Suas fibras sintéticas proporcionam excelente durabilidade e pode ser utilizado 
com quaisquer tipos de produtos químicos destinados à estas superfícies.

Refil Maxilav

25 cm 12 cm 1 unid. 0,150 kg

Comp. Largura Embalagem Peso

RA250Código

Haste Americana

Hastes para Mop Líquido

Produzidas em polipropileno ultra resistente e cabos de 
alumínio. São utilizadas para fixar os refis mops úmidos.
Disponíveis em várias cores para identificação de áreas. 
Os cabos coloridos possuem pintura eletrostática de alta 
resistência e possuem manopla de polipropileno. Leves 
e resistentes, oferecem excelente ergonomia, facilitam 
a execução dos trabalhos e aumentam a produtividade.

Haste e cabo
Alumínio    Colorido    Fosco
Amarelo HA20AM HA200

Azul HA20AZ HA2FAZ
Verde HA20VD HA2FVD

Vermelho HA20VM HA2FVM
Garra

Amarela GA200

Cor Código

1,54 m 20 cm 12 unid. 0,510 kg

Comp. Largura Embalagem Peso

Refis Indicados - ver todos da pagina  34.

Produzidas em polipropileno e aço galvanizado. São utilizadas para fixar os mops úmidos.
Cabos disponíveis em várias cores para identificação de áreas. Os cabos coloridos possuem 
pintura eletrostática de alta resistência e manopla de polipropileno. Leves e resistentes, 
oferecem excelente ergonomia, facilitam a execução dos trabalhos e aumentam a 
produtividade.

1,46 m 20 cm 15 unid. 0,500 kg

Comp. Largura Embalagem Peso

Refis Indicados: Ponta sem cinta. Veja mais detalhes na página 34.

Haste Euro
Garra em Metal

Haste e cabo Colorido   Fosco
 Amarelo HE21AM HE1FAM

Azul HE21AZ HE201
Verde HE21VD HE1FVD

Vermelho HE21VM HE1FVM
Garra em Metal
Azul GE202

Cor Código

Haste Euro
Garra em Plástico

Produzidas em polipropileno com a trava para refis em poliacetal. São utilizadas 
para fixar os mops úmidos e indicadas para ambientes onde a higienização é fator 
crítico, como ambientes hospitalares.

1,46 m 20 cm 15 unid. 0,490 kg

Comp. Largura Embalagem Peso

Haste e cabo  Colorido    Fosco
Amarelo HE22AM HE2FAM

Azul HE22AZ HE211
Verde HE22VD HE2FVD

Vermelho HE22VM HE2FVM
Garra em Plástico

Azul GE201

Cor Código

Refil Microlav

Refil Maxiluva RMFLVCódigo

25 cm 20 cm 1 unid. 0,200 kg

Comp. Largura Embalagem Peso

25 cm 12 cm 1 unid.                                            0,100 kg

Comp. Largura Embalagem Peso

Luva indicada para tarefas 
de lavagem de superfícies 
diversas como baús de alumínio, 
automóveis, etc.  
 
Protege as mãos dos operadores 
e tem alto poder de remoção das 
sujidades.

   

Mop Líquido

permitem
identificação

de áreas NR 32
adequados

Refil em tecido microfibra com excelente capacidade de 
arrasto de sujidades. São utilizados com os suportes 
LT, o que aumenta seu alcance na remoção de sujeiras, 
manchas e partículas diversas em superfícies lisas .

RML250                                               Código

Fornecidos em cores sortidas
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ERGONOMIA
Cabos de Alumínio 

Cabos fabricados em Alumínio anodizado e quando coloridos, 
apresentam pintura eletrostática de alta resistência. São utilizados 
com os mais diversos acessórios produzidos pela Bralimpia, tais 
como rodos, suportes LT, vassouras, armações para mop pó e garras 
para mop úmido. Oferecem excelente durabilidade e ergonomia 
ideal, pois,  permitem ao operador manter a postura ereta.
Podem ser facilmente higienizados e são fornecidos em diversas 
versões, com e sem encaixes ou roscas para fixação.

Cabos de Alumínio 
Com Ponteira

22 mm 1,40 m 30 unid. 0,410 kg

Diâmetro Comp. Embalagem Peso unid. 

Fosco CP140
Azul CP14AZ

Verde CP14VD
Vermelha CP14VM
Amarelo CP14AM

Cor do Cabo Código

Cabo de Alumínio

50 cm 0,180 kg CP050
80 cm 0,240 kg CP080

Comp. Peso unid.  Código

Cabo Fosco

Cabos Ergonômicos

22 mm 1,40 m 30 unid. 0,380 kg

 

Diâmetro Comp. Embalagem Peso unid. Sem Rosca Rosca

Cor Códigos

Amarelo CM14AM CE14AM

Azul CM14AZ CE14AZ

Fosco CM140 CE140
Verde CM14VD CE14VD

Vermelha CM14VM CE14VM

Cabos de Alumínio 24 mm

24 mm 1,40 m 30 unid. 0,390 kg

Diâmetro Comp. Embalagem Peso unid. Sem Rosca Rosca 

Cor Códigos

Amarelo CL14AM CR14AM

Azul CL14AZ CR14AZ

Fosco CL140 CR140
Verde CL14VD CR14VD

Vermelha CL14VM CR14VM

Cabos de Alumínio 22 mm

• Os cabos coloridos servem para diferenciar 
áreas de trabalho.

• Evite utilizar cabos de madeira  que 
absorvem umidade e favorecem o 
aparecimento de germes e bactérias, além 
de apodrecerem com maior rapidez.

• A altura de 1,40 m favorece a postura correta do 
operador, otimiza a produtividade e evita danos a saúde.

                 DICA
 do Bralimpinho

permitem
identificação

de áreas NR 32
adequados

As manoplas proporcionam maior conforto para a 
realização das tarefas de limpeza com aumento da 
produtividade.

Cabos em alumínio estriado que podem 
ser fornecidos em 4 cores, além do fosco, 
para identificação de áreas onde podem ser 
utilizados para prevenir a transferência das 
contaminações.

Cabos em alumínio liso, fornecidos em 4 
cores, além do fosco, para identificação de 
áreas onde podem ser utilizados para prevenir 
a transferência das contaminações.
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Existem diversas situações no dia a dia de  empresas, condomínios e residências, nas quais as placas 
sinalizadoras devem ser utilizadas para sinalização/interdição de áreas e prevenção de acidentes.
 
As placas sinalizadoras são obrigatórias em diversos países e em diversos municípios brasileiros como 
equipamentos de segurança coletiva, prevenindo o risco de acidentes e preservando a integridade das 
pessoas, equipamentos e instalações e também, prejuízos indesejados. 
Produzidas em polipropileno injetado de alta resistência na cor amarela, que representa atenção. 

Disponíveis com diversas mensagens, podem ser utilizadas em áreas internas e externas.

Cuidado Piso Molhado PL2000

Não Entre (Port. / Inglês) PL2001
Banheiro Fora de Uso (Port. / Inglês) PL2002

Cuidado em Manutenção PL2003
Cuidado Piso Molhado (Port. / Inglês) PL2004

Sem Mensagem PL2005
Água de Reuso PL200R
Personalizada PL200P

Mensagem Código

66 cm 30 cm 6 pçs. 1,1 kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Placas Sinalizadoras
Sinalização

Personalize
sua Placa! 
Consulte condições.

Super Mop Profissional

Facilidade e eficiência são as principais vantagens deste sistema. 
Vantagens
• O sistema de auto-torção do Super Mop retira os líquidos de maneira eficaz 

permitindo uma limpeza mais rápida. 
• Os refis mops deste sistema profissional possuem maior diâmetro para aumentar a produtividade.
• Leve e ergonômico, permite fácil transporte, sem sobrecarregar o operador.
• Por utilizar baldes comuns, facilita a limpeza em escadas e outros locais de difícil acesso. 

Diâmetro do 
refil aberto 
40 cm

Altura Diâmetro Embalagem Peso 

Cru RS70BR
Amarelo RS70AM

Azul RS70AZ
Verde RS70VD

Cor do Refil Código

1,30 m (cabo) 15 cm (mop) Individual 0,870 kg

Cru RS60BR
Azul RS60AZ

Cor do Refil Código
Cru RS71BR

Amarelo RS71AM
Azul RS71AZ

Verde RS71VD

Cor do Refil Código
Cru RS61BR
Azul RS61AZ

Cor do Refil Código
Refil com rosca plástica Refil com rosca plástica

DOMÉSTICO

1,50 m (cabo) 15 cm (mop) Individual 1,020 kg

PROFISSIONAL

Altura Diâmetro Embalagem Peso 

SM600
Código

Diâmetro do 
refil aberto 
50 cm

SM700
Código
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CONFIANÇA

Suporte Limpa Tudo Escova

Fabricadas em Polipropileno ultra resistente, estes
equipamentos foram desenvolvidos para limpeza pesada em 
locais com acabamentos rústicos, tais como pedras, pisos 
irregulares, limpeza de rejuntes, bordas de piscina, e outros 
locais onde as fibras não têm eficácia. Suas resistentes cerdas de 
nylon tem alto poder de remoção de sujidades. Podem ser usadas 
para remoção de restos de cimentos, oleosidades e outros. 
São resistentes a produtos químicos agressivos.

26 cm 10 cm 1 unid. 0,350 kg

26 cm 10 cm 1 unid. 0,360 kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Pesada Macia

Cor Códigos

Amarelo SE60AM SE70AM

Azul SE60AZ SE70AZ
Verde SE60VD SE70VD

Vermelho SE60VM SE70VM

Azul ES02AZ

Amarela ES02AM

Verde ES02VD

Vermelha ES02VM

Cor Código

Fibras AbrasivasEscova Manual

Produto à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo, unidos por 
resina à prova d’agua. Produzidas dentro de modernos padrões 
tecnológicos, podem ser usadas em diversas aplicações desde a 
área gastronômica até a limpeza pesada de pisos e paredes.
Eficientes e de acordo com a normas da Vigilância Sanitária, 
substituem com sucesso as lãs de aço, pois não soltam resíduos 
que contaminam alimentos e ambientes.

Uso Geral 26 cm 10 cm 100 unid. 0,015 kg FG260
Macia 26 cm 10 cm 100 unid. 0,015 kg FM261
Pesada 26 cm 10 cm 100 unid. 0,015 kg FP262
Ultra Pesada 12 cm 9 cm 100 unid. 0,015 kg FU120
Dupla Face Peq. 7 cm 10 cm 300 unid. 0,0085 kg FD122
Dupla Face Gde. 7,5 cm 11 cm 200 unid. 0,009 kg FD121

Descrição Comp. Largura Embalagem Peso Código Macia - Branca: Limpa sem riscar, protegendo a aparência original 
das superfícies delicadas como azulejos, porcelanas, fórmicas, 
vidros, metais inoxidáveis, esmaltados e cromados.
Limpeza Uso Geral: Indicada para limpeza geral de utensílios, 
equipamentos, pisos e outras superfícies de maneira eficaz.
Limpeza Pesada: Indicada para a remoção de crostas de panelas 
ou para a limpeza de final de obra onde se encontram resíduos 
mais resistentes.
Limpeza Ultra Pesada: Possui abrasivos que retiram sujidades e 
crostas de panelões, churrasqueiras, grelhas e chapas de fritura.
Esponjas Dupla Face: Indispensáveis na limpeza , possuem um 
lado macio e outro abrasivo para proporcionar maior facilidade na 
limpeza de diversos tipos de materiais e superfícies.  

ALCANCE

HIGIENE

Macia Pesada 

Suportes e Fibras

permitem
identificação
de áreas

MACIA
PESADA
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Suporte Limpa Tudo Euro

Encaixe para cabos de 
22 a 25 mm de diâmetro

Azul SE301

Amarelo SE31AM

Verde SE31VD

Vermelho SE31VM

Cor Código

23 cm 10 cm 1 unid. 0,130 kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Cabo Alumínio 24 mm - CL140
Cabo Alumínio 22 mm - CM140

Cabos Indicados:

Suporte Limpa Tudo Rosca

Sistema de fixação do cabo através de rosca universal.

23 cm 10 cm 1 unid. 0,100 kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Cabo Alumínio 24 mm - CR140 
Cabo Alumínio 22 mm - CE140 

Cabos Indicados:
SR300Código

Suporte Manual

Sistema  de fixação do cabo através de mola e trava.

23 cm 10 cm 1 unid. 0,100 kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Cabo Alumínio 22 mm - CM140  

 Cabos Indicados:

ST304CódigoSuporte Limpa Tudo Mola-Trava

Produzido em Polietileno de alta resistência, foi desenvolvido para fixar fibra 
de limpeza pesada. Otimizam a limpeza sem danos às mãos dos operadores.

Indicados para limpeza em chapas, grelhas, churrasqueiras, panelas com 
crostas diversas e locais de difícil acesso como escadas e rodapés.

Amarelo SM32AM

Azul SM302

Verde SM32VD

Vermelho SM32VM

Cor Código

12 cm 9 cm 1 unid. 0,060 kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

Suportes  e Fibras

permitem
identificação
de áreas

permitem
identificação

de áreas

NR 32
adequados
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QUALIDADE

Rodos e Raspadores

Vantagens
• Equivale ao serviço de 4 operadores com rodos tradicionais.
• Aumenta a produtividade pois, um único operador recolhe o 

 liquido de uma área até 2.000 m2/hora.
• Lâmina de borracha natural expandida que permite sua troca 

facilmente.
• Fabricado em aço tubular com pintura eletrostática, oferece 

excelente durabilidade.
• Dobrável. Fácil de armazenar e transportar.
• Possui 2 regulagens de altura para o operador Rodo c/ Prop. 90 cm (montado) 72 / 77* cm 90 cm 96 / 90* cm 1 unid. 7,500 kg RL090

Rodo c/ Prop. 1,30 m (montado) 72 / 77* cm 130 cm 96 / 90* cm 1 unid. 8,270 kg RL130

Rodo c/ Prop. 90 cm (embalado) 16 cm 60 cm 120 cm 1 unid. 7,500 kg RL090

Rodo c/ Prop. 1,30 m (embalado) 16 cm 30 cm 120 cm 1 unid. 8,270 kg RL130

Jogo de Borrachas 90cm 40 cm 11 cm 6 cm 1 unid. 0,370 kg JL090

Jogo de Borrachas 1,30 m 45 cm 11 cm 6 cm 1 unid. 0,500 kg JL130

Jogo de rodas para rodo 10 cm 20 cm 20 cm 1 unid. 0,275 kg JR110

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso  Código

Ilustração: Modo de Usar

Raspadores Pesados
Este equipamento é indispensável nas remoções pesadas tais como cimentos, colas, tintas, fitas adesivas, 
gomas de mascar, acúmulos de cera em rodapés e chapas em cozinhas industriais. Produzido em Zamak 
com pintura eletrostática e cabo de alumínio anodizado.

c/ Cabo 40 cm 22 mm 10 cm 45 cm 1 unid. 0,400 kg RM400
c/ Cabo 1,40 m 22 mm 10 cm 145 cm 1 unid. 0,500 kg RM150
c/ Plástico 10 cm 22 mm 10 cm 15 cm 1 unid. 0,200 kg RM100
Jogo 10 Lâminas 1,5 mm 10 cm 1 cm 1 unid. 0,100 kg LR800A

Descrição Raspador Comp. Largura Altura Embalagem Peso  Código

Jogo de
10 Lâminas 

para Raspador 
pesado

Vantagens
• Possui lâmina com dois lados, um deles cortante e outro 

não cortante para serviços mais pesados.
• Capa de proteção para evitar acidentes com a lâmina. 
• Muito leve, pode equipar carros funcionais ou ser 

transportado manualmente sem dificuldades.

*Altura regulável.

2 versões: 
• Com cabo de alumínio de 1,40 m.
• Com cabo de alumínio de 40 cm.

SECA ATÉ
2.000 m2

POR HORA

Rodo Propulsor

RAPIDEZ
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Rodos para uso profissional, produzidos em aço carbono, 
são extremamente resistentes. Lâminas de borracha natural 
expandida dupla e sistema de fixação do cabo através de 
abraçadeira que dispensa o uso de ferramentas. São duráveis, 
resistentes e secam o piso de maneira rápida e eficaz.
Disponíveis em várias medidas, com e sem reforço.

Rodo Twister sem cabo 48 cm 12 cm 1 unid. 0,380 kg RT450
Rodo Twister com cabo 48 cm 1,40 m 1 unid. 0,770 kg RT451
Lâmina refil 48 cm 5 cm 1 unid. 0,125 kg RT400
Cabo    24 mm 1,40 m 1 unid. 0,390 kg CL140

Descrição Largura           Altura      Embalagem Peso Código

Twister

45 cm 55 cm 65 cm
Altura Embalagem Peso
8 cm 10 unid. 0,245 kg 0,290 kg 0,345 kg

 Rodo Dry

Aluminio CM140

Cabo indicado Código

Ver na página 36 

45 cm 55 cm 65 cm
Cor Código
Amarelo  RN45AM RN55AM RN65AM

Azul RN45AZ RN55AZ RN65AZ
Branco RN45BR RN55BR RN65BR

Vermelho RN45VM RN55VM RN65VM
Verde RN45VD RN55VD RN65VD

Encaixe com
sistema Euro

Metal 35 cm 11 cm 10 unid. 0,215 kg 3570B

Metal 45 cm 11 cm 10 unid. 0,265 kg 4570B

Metal 55 cm 11 cm 10 unid. 0,345 kg 5570B

Material Tamanho Altura Embalagem Peso Código

Aluminio CM140

Cabo indicado Código

Ver na página 36

Rodo em Metal Standard

Rodo Bralimpia

Injetados em polipropileno com encaixe de rosca. 
Borracha natural expandida dupla.
Disponíveis nos tamanhos: 45 e 55 cm.
Produzido em 5 cores para limpeza seletiva.
Cabo de alumínio liso e anodizado com 1,40 m de 
comprimento (opcional). 

45 cm 55 cm
Altura Embalagem Peso
5 cm 10 unid. 0,205 kg 0,215 kg

45 cm 55 cm
Cor  Código
Amarelo RB45AM RB55AM

Azul RB45AZ RB55AZ
Branco RB45BR RB55BR

Vermelho RB45VM RB55VM
Verde RB45VD RB55VD

Aluminio CE140

Cabo indicado Código

Ver na pagina 36

Rodo em Metal Reforçado

ATENÇÃO: Ao colocar o cabo de alumínio 
no rodo reforçado, obedeça à marca 

indicada no suporte. Não deixe o cabo 
exercer pressão sobre o corpo do rodo. 

Esta pressão pode romper o suporte.

Rodos Profissionais

Seu sistema de borracha com canto vivo permite recolher líquidos, 
deixando o piso totalmente seco com menos esforço. É o único rodo 
que também pode ser utilizado para recolhimento de sujidades à 
seco, em locais como salas limpas e hospitais.
Produzido em alumínio e borracha nitrílica que permite a troca da 
lâmina. Este equipamento foi projetado para situações de uso onde 
há a necessidade de angulação do cabo como a limpeza:
- embaixo de gôndolas e mobílias;
- áreas muito restritas.

Rodos e Raspadores

permitem
identificação

de áreas

Material Tamanho Altura Embalagem Peso Código

Metal 62 cm 11 cm 10 unid. 0,393 kg 6270B
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Conjunto que permite a aplicação de ceras ou resinas de maneira uniforme e 
econômica. Todos os itens que compõem o conjunto foram desenvolvidos para 
proporcionar a máxima eficácia com o melhor rendimento do produto aplicado. Mais 
metros quadrados com melhor resultado e com economia já comprovada pelas 
melhores empresas de limpeza e fabricantes  de ceras e resinas do mercado.

Balde (c/ Tela plástica 
e Tampa p/ fechamento) 50 cm 26 cm 33 cm 2,300 kg BF200 

Armação Plus 40 cm 12 cm 6 cm 0,240 kg AL400
2 refis aplicadores 40 cm 18 cm 4 cm 0,300 kg RF400

Descrição Itens Comp. Largura Altura Peso Código 

Vantagens
• O balde do conjunto é fabricado em Polipropileno com capacidade de 25 litros e é fornecido 

com tela para decantação das sujidades que se encontram no piso mesmo após a lavagem.
• Tampa para fechamento hermético que mantém a cera utilizável por até dois dias.
• Refil aplicador é confeccionado com 100% microfibra que proporciona a aplicação dos 

produtos de maneira uniforme.
• É lavável e apresenta alta durabilidade.
• Possui 4 rodízios giratórios em PVC que possibilitam seu fácil deslocamento.

Aplicação de Cera

Conjunto Pratic

Vantagens
• O balde do conjunto é fabricado em Polipropileno com capacidade de 25 litros e é 
fornecido com escorredor para retirar o excesso de produto no refil.
• Tampa para fechamento hermético que mantém a cera utilizável por até dois dias.
• Refil aplicador é fabricado com 100% poliéster que proporciona a aplicação dos 
produtos de maneira uniforme.
• É lavável e apresenta alta durabilidade.
• Possui 4 rodízios giratórios em PVC que possibilitam seu fácil deslocamento.

Balde aplicador c/ escorredor 50 cm 26 cm 33 cm 2,900 kg BC200

Escorredor Metálico 50 cm 10 cm 10 cm 0,760 kg BE201

Aplicador com Luva 35 cm 5 cm 7 cm 0,190 kg AS350

Componentes Comp. Largura Altura Peso Código 

CJ200Código

Utilize um refil para a 
aplicação de bases e 

outro para a aplicação do 
acabamento.

DICA
DE UTILIZAÇÃO

Conjunto Finish

PRODUTIVIDADE

CJ300Código

Tela impede que sujidades fiquem no refil
A tela no fundo do balde Finish faz com que as partículas e 
sujidades eventuais dos pisos fiquem no fundo evitando que 
contaminem o refil.

Pisos com camadas mais uniformes e mais limpas 
proporcionam um brilho mais forte e resistente.

Cabo de Alumínio 1,40 m 24  mm 0,390 kg CL140

Cabo de Alumínio 1,40 m 22 mm 0,390 kg CM140
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Aplicação de Cera

Aplicadores de Cera

Permitem  a aplicação de ceras  e resinas com economia  e camadas mais 
uniformes, com resultado superior.
Sistema de fixação mola-trava, permite fácil colocação do cabo e sistema de 
angulação (180º), permite aplicação em áreas de difícil acesso com menor esforço 
por parte do operador e com maior produtividade.

Sem Cabo Com Cabo
25 cm 5 cm 7 cm 1 unid. 0,140 kg AS250 AC250
35 cm 5 cm 7 cm 1 unid. 0,170 kg AS350 AC350
45 cm 5 cm 7 cm 1 unid. 0,200 kg AS450 AC450

Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

2,2 cm 1,40 m 0,350 kg CM140

Diâmetro    Altura Peso Código
Cabo para Aplicador de Cera

Indicados para acondicionar, transportar e dosar a quantidade 
de cera que será aplicada aos pisos. Proporciona economia e 
maior metragem quadrada por litro de ceras e resinas.

Vantagens
• Balde fabricado em  polipropileno com capacidade de 25 

litros, e fornecido em duas versões: 
- com tela de decantação e tampa hermética. 
- com escorredor metálico.

• Alça e rodízios em PVC, ultraresistentes para facilitar 
os deslocamentos.

Utilize a tampa para 
fechamento hermético 
e mantenha a cera uti-
lizável por até dois dias.

Luvas para Aplicação de Cera
Vantagens 
• Laváveis e resistentes, são 
confeccionados em tecido acrílico ultra 
absorvente e disponíveis em várias 
medidas. 
• Aplicam uma camada uniforme de 
ceras e resinas com economia.

25 cm 6 cm 3 cm 1 und. 0,035 kg AC251

35 cm 6 cm 3 cm 1 und. 0,045 kg AC351
45 cm 6 cm 3 cm 1 und. 0,060 kg AC451

Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código 

Jogo de Prolongadores para Aplicação de Cera

Vantagens

• Produzidos em polipropileno, 
permitem a utilização de diversos 
tamanhos de luvas pois  
podem ser trocados através 
de sistema de rosca.

• Durável e resistente.

25 cm 10 cm 2 cm 2 cm 1 par 0,042 kg PA250

35 cm 15 cm 2 cm 2 cm 1 par 0,064 kg PA350
45 cm 20 cm 2 cm 2 cm 1 par 0,084 kg PA450

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código A utilização de prolongadores
permite a utilização de luvas 
lavadoras Bralimpia de diversos 
tamanhos para aumentar as 
possibilidades de uso.

Baldes para Aplicação de Cera

Com Tela 50 cm 26 cm 33 cm 1 und. 2,300 kg
Com Escorredor 50 cm 26 cm 33 cm 1 und. 2,800 kg BC200

Balde Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código 

Escorredor 50 cm 10 cm 10 cm 1 und. 0,760 kg BE201
Jogo de Telas 50 cm 9 cm 2 cm 1 und. 0,300 kg BT201

Roda 6 cm 4 cm 10 cm 1 und. 0,100 kg RC200

Itens p/ Balde Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código 
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Lavadora Low Speed

A  Lavadora Bralimpia traz ao mercado diversas inovações e aperfeiçoamentos 
que otimizam a limpeza e a conservação de pisos. 

+ Moderna 
+ Resistente 
+ Silenciosa 
+ Segura 

O cabo de comando possui 
sistema de regulagem de altura in-
teligente e inovador que dispensa 
a troca de pedais.

Rodas injetadas em
Fortiprene de alta
durabilidade que torna seu
percurso mais silencioso.

350 mm 175 rpm 3/4 HP  25 Kg
410 mm 175 rpm 3/4 HP 26,8 Kg 

440 mm 175 rpm 1 HP 27,8 Kg 

510 mm 175 rpm 1 HP 30,3 Kg

  
   Diâmetro       Velocidade          Potência        Peso 

Modelos 

Código 350 mm 410 mm 440 mm 510 mm
110 V BR351 BR411 BR441 BR511
220 V BR352 BR412 BR442 BR512

Punho anatômico
injetado em plástico
industrial de alta
resistência e anti choque.

Exclusivo sistema de alavanca de 
acionamento (liga-desliga) com 

trava de segurança.

Gatilho acionador do tanque

Acessórios que acompanham  
a lavadora: 
•Escova com flange.

Opcionais:
•Ver Discos na página 45. 
•Tanque 5 Litros.

P
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O modelo 510 mm 
proporciona excelente 

produtividade em
grandes áreas.

• Design moderno e arrojado.
• O equipamento oferece  dupla isolação elétrica tornando-a mais segura para os operadores.
• Sistema de engrenagens “Helicoidais” com lubrificação permanente e baixo ruído.
• Cabo elétrico tripolar com 10 metros de comprimento e em conformidade com as normas ABNT. 
• Pronta para adaptação de tanque para detergente, escovas e suportes para fibras abrasivas.
• Sistema elétrico com partida do motor por “Microswitch.”
• Tanque com capacidade para 5 litros (Opcional)
• Baixo custo de manutenção.
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SEGURANÇA
Descrição Embalagem Peso Código
Bralimpia Individual 0,170 kg FLBRAL 

Flanges para Escovas

Escovas para Enceradeiras

  Tipos         Código
Nylon - Lavar EN 
Pelo - Lustrar EP
Carpete - Lavar EC 
Aço/Nylon - Mista EM 
Aço EA

Formação de Código

Discos Abrasivos

Descrição Código Diâmetro Rendimento Embalagem Peso
Assoalho Azul AS  35 / 41/ 44 /  51 1500 m2 20 unid. 1,29 kg / m2
Limpador Plus Verde VD  35 /  41 / 44 /  51 5000 m2 20 unid. 1,72 kg / m2
Natural Blend (Pêlo de Porco) Bege PP 51 - 5 unid. 1,74 kg / m2
Polidor Plus Bege BG  35 / 41 / 44 / 51 7000 m2 20 unid. 0,90 kg / m2
Red Buffer Vermelho VM 35 /  41 / 44 / 51 7000 m2 5 unid. 1,09 kg / m2
Removedor Plus Preto PR 35 / 41 / 44 / 51 3000 m2 20 unid. 2,36 kg / m2
Speed Burnish Champanhe SB 51 - 5 unid. 1,25 kg / m2
Lustrador Plus Branco BR  35 /44/51 7000 m2 20 unid. 0,90 kg / m2

DS + Diâmetro + Cor
 Exemplo
DS + 38 cm +  Azul(Assoalho) = Código: DS 38 AS

Suportes e Discos

Diâmetros                  Peso
35 cm 1,300 kg
41 cm 1,700 kg
45 cm 2,100 kg
51 cm 2,700 kg

EFICIÊNCIA

Formação
de Código

Suportes para Discos Abrasivos

Projetados para fixar  discos em enceradeiras Low Speed. 
Manta injetada em Polipropileno com elastômeros que oferecem excelente durabilidade e maior poder 
de fixação dos discos. Disco em madeira de vários diâmetros que não empena e mantém uniforme a 
pressão dos discos sobre as superfícies. Aceitam diversos tipos de flanges plásticas ou de metal.

350 mm Individual 1,100 kg SC35BR
410 mm Individual 1,500 kg SC41BR
440 mm Individual 1,800 kg SC44BR
510 mm Individual 2,300 kg SC51BR

Base com Madeira SEM FLANGE

35 cm Individual 0,200 kg SD350
40 cm Individual 0,300 kg SD400
45 cm Individual 0,400 kg SD450
50 cm Individual 0,550 kg SD550

Diâmetro (base) Embalagem Peso Código
Base Plástica

Exemplo de formação dos códigos: 
Escovas Sem Flange  
EN + 35 cm + BR = Código: EN 35 BR 
Escovas Com Flange  
EC + 35 cm + BF = Código: EC 35 BF 

Escova sem Flange BR
Escova com Flange BF

Observação: Os itens com flange 
tem acréscimo de 0,200 kg.

Base com Madeira COM FLANGE

350 mm Individual 1,300 kg SC35BF
410 mm Individual 1,700 kg SC41BF
440 mm Individual 2,000 kg SC44BF
510 mm Individual 2,500 kg SC51BF
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CAPACITAÇÃO
Mantenha a postura ereta e inicie 
aplicando o refil sobre o piso, 
“cortando” as laterais e iniciando 
pelo ponto mais distante da saída. 

2º1º

Sinalizar e 
demarcar a área 
a ser tratada 
com uma placa 
sinalizadora 
Bralimpia e uma 
fita demarcadora.

Procedimento Adequado para Utilização
Inicie a Aplicação

Fechando a área cortada.
Colocar o refil  encostado no piso deixando-o deslizar com seu próprio peso. Faça movimentos unidirecionais sobrepondo alguns 
centímetros a passada anterior para não deixar falhas ou em movimentos desenhando um “8” deitado. Importante: Recarregar o 
refil sempre ao perceber a primeira falha na camada de cera ou resina.

3º 4º

Após o término dos 
trabalhos,  as luvas devem 
ser lavadas imediatamente 
e colocadas para secar, 
abertas e penduradas.

• Limpar o equipamento imediatamente após o uso efetuando lavagem com 
detergente neutro e secar em ambiente ventilado. 

• Os baldes e espremedores devem ser lavados, enxaguados, secos e 
guardados de boca para baixo.  

• Todos os outros equipamentos devem ser limpos e armazenados nos 
locais determinados. 

DICA
 do Bralimpinho

Corte das laterais 
“Cortar as laterais” é o ato de 

primeiro passar o refil paralela-
mente às paredes e nos cantos, 

a fim de impedir os respingos nas 
paredes e rodapés. 

PISO COM POROSIDADES. PISO PRONTO PARA RECEBER OS ACABAMENTOS

Dica nº2Dica nº1
ATENÇÃO: não deixe 
secar o piso com a 
solução de removedor.
A cera voltará a grudar.
Repita a operação se 
houverem resíduos de 
cera antiga no piso.

Para nivelar pisos 
porosos nos quais já não 
se obtém brilho utilize a 
BASE SELADORA.
Este selador preenche 
todas as porosidades e 
protege o piso de futuras 
agressões por atrito.

C
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Aplicação de Cera



47

Procedimento de utilização

Por que utilizar este equipamento?
Os aplicadores de ceras Bralimpia facilitam a aplicação e aumentam a produtividade em comparação a outros sistemas 
de aplicação. A economia neste caso é um fator muito importante, já que a utilização de ceras ou resinas no  tratamento 
de pisos tem custo muito elevado. Veja como a utilização dos sistemas Bralimpia Finish e Pratic proporcionam melhor 
aproveitamento das ceras, melhor resultado final e melhora da produtividade do operador.

Comparativo de Sistemas de aplicação 
- Mop aplicador Bralimpia Finish e Pratic: 70 m2/litro
- Outros sistemas: 40 m2/litro

Procedimento para Uso Geral
• Verificar a área que será encerada para se determinar a quantidade de produto que será necessária. 
• Preparar, se for o caso, a cera de acordo com as recomendações do fabricante. Normalmente as seladoras e os 

acabamentos são prontos para uso, não sendo necessário nenhum tipo de manipulação. 
• Nunca colocar no balde produto em excesso, uma vez que depois de retirado da embalagem, não poderá mais retor-

nar, podendo contaminar o produto restante. 
• Terminada a aplicação, deixar a cera ou acabamento secar totalmente. Nunca aplicar uma nova camada antes de se 

ter certeza que a camada anterior está completamente seca. 
• A quantidade de camadas a serem aplicadas depende do tipo de acabamento utilizado, do tipo do piso e do procedi-

mento empregado. Seguir sempre a recomendação do fabricante. 

Como funciona o sistema?
As luvas são compostas por fios 100% microfibra (Finish) ou 100% poliéster 
(Pratic), tecidos sintéticos que permitem a aplicação de camadas mais uni-
formes e com menor quantidade de cera ou resina. Com pouca aderência aos 
líquidos, as luvas desperdiçam menos substância útil.

As camadas de cera uniformes apresentam maior 
brilho e maior resistência, aumentando a vida útil 
do acabamento e facilita  a conservação.

Camada de cera com equipamento Bralimpia

C
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Despejar lentamente a cera 
ou acabamento no balde 
até ultrapassar (no máximo) 
até dois centímetros acima 
da grade limitadora no 
fundo do balde. Mergulhar 
a luva no balde para car-
regar o aplicador e iniciar a 
aplicação. Obs: Para ter um 
melhor aproveitamento da 
cera abaixo da tela, basta 
balançar o balde.3º

A tela do fundo do balde impede 
que partículas de sujidade fiquem 
na superfície e sejam devolvidas 
ao piso, prejudicando o brilho e o 
acabamento em geral.2º

Lavar o refil antes da aplicação. 
Montar o conjunto mop 
aplicador introduzindo o refil 
na base do aplicador. Feche os 
botões de pressão e instale o 
suporte no cabo, certificando-se 
de que a luva está limpa e seca.1º

O escorredor retira o 
excesso de cera da 
luva e proporciona 
uma aplicação 
mais uniforme e 
econômica.

Camada de cera sem equipamento Bralimpia

O sistema improvisado (não profissional) deixa as 
camada irregulares, diminuindo a vida util do trata-
mento e menor brilho.
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Lavar a luva antes da 
aplicação. Montar o conjunto 
mop aplicador introduzindo 
a luva na base do refil 
aplicador. Feche os botões de 
pressão e  fixeo suporte na 
haste, certificando-se de que 
a luva está limpa e seca.

Mergulhar o aplicador na 
cera até o meio da luva 
para evitar o excesso 
de cera. Deixe escorrer 
o excesso para iniciar o 
processo no escorredor. 
Deve-se apoiar o balde 
com um dos pés do 
lado do escorredor, para 
evitar que  ele vire.

1º 2º 3º

Aplicação de Cera

O excesso de cera é retirado de maneira 
uniforme gerando economia e resultado 
superior no brilho.

BRILHO
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Por que utilizar estes equipamentos?

Estes equipamentos representam a melhor opção para otimizar a limpeza e retenção de partículas de sujeira em pisos frios. 
Proporcionar maior conforto e produtividade ao operador é o grande diferencial destes equipamentos.

Procedimento Adequado
para Utilização Vantagens do sistema

• Impedem o contato do operador com a sujeira diminuindo o risco de 
contaminação

• Por serem fornecidos em diversas cores e modelos, podem ser usados 
para diferenciar os setores evitando o risco de contaminação cruzada 
entre os ambientes

• Aumentam a produtividade do operador em cerca de 80% pois causam 
muito menos fadiga e produzem resultados superiores na limpeza e 
retenção das sujidades

• Excelente relação custo x benefício pois um refil de Mop Água tem uma 
vida útil, em condições normais de uso, equivalente a de 40 sacos 
alvejados de boa qualidade.

• Em função de sua excelente ergonomia diminui drasticamente a 
ocorrência de LER (Lesões por Esforço Repetitivo).

• Economia substancial de produtos químicos e de água.
• Melhoram a imagem da empresa perante seus consumidores pois, 

demonstram sua preocupação com o asseio e com as pessoas.

Como funciona o sistema?

Baldes Bralimpia com espremedores  permitem a utilização de mops 
para líquidos de diversos padrões. Estes sistemas combinados retiram as 
sujidades com maior facilidade e impedem o contato do operador com 
estas partículas, evitando a contaminação de outros ambientes.

O operador deve 
sempre manter a 
postura ereta ao 
operar os Mops 
para Líquidos 
Bralimpia. Os 
cabos com 1,40 m 
facilitam a adoção 
desta postura que 
protege o corpo e 
diminui a fadiga.

4º 5º

Inicie o
“mopeamento” 
em movimen-
tos de “oito”, 
seguindo reto 
ao longo dos 
rodapés, evi-
tando sujá-los.

6º

Após alguns 
movimentos, 
troque o mop 
de lado.
No caso 
de refis 
(cabeleiras) 
com duas 
faces, usar 
ambas.

Preparar e sinalizar 
as áreas a serem 
tratadas colo-
cando as placas 
sinalizadoras para 
piso molhado na 
entrada e na saída 
do ambiente. Re-
mover obstáculos 
(mobiliário, vasos 
de plantas, etc.).1º

Mergulhe o refil 
(cabeleira) na solução de 
água com a substância 
escolhida.
Esprema-o até que 
ele fique apenas úmido. 
Utilize o espremedor 
mantendo a postura 
ereta, fixando a roda 
com um dos pés e 
fazendo pressão sobre a 
alavanca.3º

Utilize baldes 
espremedores que 
possuam duas 
divisões; uma para a 
solução detergente e 
outra só com água, 
para a lavagem do re-
fil (cabeleira). Desta 
maneira otimiza-se a 
limpeza e a produtivi-
dade do operador.2º

7º

Se quiser obter uma melhor 
redução do volume de líquido no 
refil, repita a operação mudando-o 
de lado. 
 
Esta operação deve ser ser 
utilizada para deixar o refil com o 
perfil de absorção desejado. 

Trocar a solução detergente 
constantemente

• Usar sempre uma solução limpa de deter-
gente

• Dosar sempre as soluções de detergente 
conforme a orientação dos fabricantes

• As soluções devem ser trocadas logo que se 
tornem sujas

• No final do processo, faça a lavagem adequada de 
todos os itens como armação, cabo, e refil (cabeleira).

Estes cuidados aumentam a vida útil dos produtos e diminuem 
contaminação posterior.

IM
PO

R
TANTE

Mop Líquido TREINAMENTO             

1) O que devo fazer para aumentar a vida útil do refil?
Primeiramente respeitar o movimento em formato de oito. Pois ao esfregar a cabeleira de maneira errada, aumenta-se o atrito com 
o piso, causando uma deformação precoce na estrutura dos fios, além de não obter o padrão de limpeza esperado.
Outro fator de diminuição da vida útil é deixar o mop dentro da água horas seguidas ou, o que é pior, de um dia para o outro. O 
problema se agrava ainda mais, se a água em questão estiver suja ou misturada com produtos químicos.

2) Como devo lavar o mop?
Em tanques, é o meio mais adequado para a lavagem do mop.

3) Preciso de um mop durável e de boa absorção?
A escolha do fio é fundamental (vide tabela acima).

Linha Loop Microfibra
Loop c/ cinta Loop sem cinta Loop c/ Cinta

Composição
85% Algodão
15% Poliester

85% Algodão
15% Poliester

100% 
microfibra

Limpeza Pisos em geral ☺ ☺ ☺
Limpeza Cozinhas ☺ ☺ ☺
Limpeza Hospitais ☺ ☺ ☺
Limpeza Pesada ☺ ☺ ☺

Aplicação de removedores ☺ ☺ ☺
Aplicação de impermeabilizante ☺

Tabela de Composição dos Refis, tipo de ponta e indicação de uso.

Perguntas Frequentes
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Limpeza a Seco
Sistemas para
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Limpeza Seca

Através da estática, este espanador retira o pó sem espalhá-lo 
pelo ambiente, prevenindo doenças e prejuízos às instalações 
e equipamentos.
Ótimo para hospitais, salas de computadores, persianas e 
outras superfícies onde há a deposição do pó.
Lavável, tem excelente durabilidade e não perde sua 
capacidade de limpeza. 
Disponíveis em várias cores.
Cabo: Confeccionado em polietileno de alta densidade. 
Formato ergonômico e leve. 
Luva: Confeccionada com fios 100% acrílicos, 
permite recolher o pó e descartá-lo em local seguro.

EE605Código
Espanador Eletrostático

Organizador de Acessórios

Descrição Largura Altura Embalagem Peso Código

Espanador 19 cm 47 cm Cartela c/ 1 und. 0,130 kg EE605

Refil p/ espanador 6 cm 36 cm 1 unid. 0,075 kg RE100

Desenvolvido para organizar ambientes de trabalho onde há a necessidade da 
utilização de diversos acessórios. Organizam pequenos espaços, proporcionando 
ambientes limpos e desobstruídos, através de revolucionário sistema de fixação dos 
cabos através de alças de borracha que se adaptam aos vários diâmetros de cabos. 
Com corpo em alumínio anodizado e sistema de clips em Nylon, apresenta fixadores 
em borracha. De fácil instalação, é muito leve e extremamente resistente, pois não 
enferruja.

Unitário 22 cm Cartela 0,070 kg OA01AZ
3 acessórios 35 cm Cartela 0,275 kg OA03AZ
4 acessórios 35 cm Cartela 0,315 kg OA04AZ
6 acessórios 70 cm Individual 0,475 kg OA06AZ

Descrição Comp. Embalagem Peso  Código Azul 

Espanador Eletrostático Cabo Angular

Cabo com ajuste angular em 4 posições para facilitar o acesso e a 
limpeza em planos diferentes de móveis, paredes, estruturas, etc.

Prático e
Ergonômico

EE60BRCódigo

Pode-se adicionar 
organizador unitário 
para aumentar a 
capacidade de acessórios 
acondicionados.
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2,2 cm 1,13m 1 unid. 0,290 kg

Diâmetro Comp. Embalagem Peso 

Produzidas em perfil de alumínio com pintura eletrostática.
Possuem mecanismo em nylon durável e eficaz, que prende objetos  
de forma segura. Indicadas para shopping centers, hospitais, 
lanchonetes e restaurantes.
Na área hospitalar pode ser utilizada para a coleta de seringas,  
curativos e outros detritos infectantes. Para a coleta de telas 
de mictório, papéis e outros, sem o contato direto do operador.
De fácil limpeza e higienizacão, podem ser fornecidas  
em 4 cores para identificação de áreas.

Azul MM75AZ

Branca MM75BR

Verde MM75VD
Vermelha MM75VM

Cor Código

82 cm 10 cm 1 unid. 0,230 kg

Comp. Largura Embalagem Peso 

O Sticker Bralimpia permite 
a troca apenas da ponteira 
quando esta se desgastar.

Maior economia e
durabilidade do produto.

PS504Código

Mão Mecânica

Cabo em alumínio com manopla em polipropileno e ponteira 
em aço carbono, com excelente durabilidade e que pode ser 
substituída.
De tamanho ergonômico, este equipamento proporciona uma 
coleta rápida e eficaz de folhas, papéis, latas e outros detritos no 
solo macio como gramados, areia e outros.

Espeto Coletor Sticker
ST504Código

Limpeza Seca
S
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A Mão mecânica previne acidentes com pérfuro 
cortantes em salas de cirurgia além de outros 
materiais que possam causar danos físicos com 
risco de contaminações à saúde.

Escadas fabricadas em Alumínio resistente, com reforço estrutural e 
detalhes em plástico que aumentam sua durabilidade e vida útil.

São indicadas para tarefas de asseio e conservação, pois proporcionam 
segurança e agilidade. Possuem pés antiderrapantes, fáceis de serem 
transportadas e utilizadas pois, são leves de fácil manipulação.

São fornecidas em diversos tamanhos para atender às mais diversas 
necessidades. 

Escadas de Alumínio

Sistema de trava para 
os degraus, reforça a 
segurança e previne 
acidentes.

03 110 cm 2,475 kg ESAL03
04 132 cm 3,000 kg ESAL04
05 144 cm 3,400 kg ESAL05
06 167 cm 4,100 kg ESAL06
07 193 cm 4,650 kg ESAL07
08 218 cm 5,475 kg ESAL08

Degraus     Altura Peso  Código
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ERGONOMIA

Mop Pó

High Tech - com Loop

Conjunto completo fornecido com:
• Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24 mm de diâmetro - CL140)
• Armação Profi em Polipropileno e aço galvanizado
• Luva composta por fios 100% Poliamida que proporcionam alto poder de 

estática
• Seu sistema de fibras em looping, retém melhor as partículas e proporciona 

excelente durabilidade. 

Conjuntos completos

40 cm 0,960 kg CJ40H
45 cm 1,000 kg CJ45H
60 cm 1,120 kg CJ60H
80 cm 1,300 kg CJ80H

100 cm 1,420 kg CJ100H
120 cm 1,600 kg CJ120H

Descrição       Peso          Código

Cabo Alumínio CL140 
Refil High Tech 
Armação Profi 

Conjunto composto por:

Micro Tech - com Loop

Conjunto completo fornecido com:
• Fornecido com Cabo de aluminio anodizado
• Armação Plus injetada em Polipropileno.
• Refil composto por fios 100% microfibra com sistema 
 inovador de fios tramados que não soltam fiapos. 
 Alto poder de retenção e abrasividade na limpeza.
• Indicado para áreas hospitalares, laboratoriais e 
 salas limpas.

40 cm 1,090 kg CJ40MF
45 cm 1,160 kg CJ45MF
60 cm 1,350 kg CJ60MF
80 cm 1,600 kg CJ80MF

Descrição       Peso         Código 

Cabo Alumínio CL140 
Refil Micro Tech 
Armação Plus 

Conjunto composto por:

Cotton Tech - com Loop

Conjunto completo fornecido com:
• Cabo de alumínio anodizado
• Armação Profi em Polipropileno e aço galvanizado
• Refil composto por fios mistos de 85% Algodão e 15%  
 de fios acrílicos .
• Refil confeccionado em sistema de looping.
• Ideal para absorção de líquidos

Cabo Alumínio CL140 
Refil Cotton Tech 
Armação Profi 

Conjunto composto por:40 cm 0,960 kg CJ40C
45 cm 1,300 kg CJ45C
60 cm 1,200 kg CJ60C
80 cm 1,350 kg CJ80C

100 cm 1,500 kg CJ100C
120 cm 1,650 kg CJ120C

Descrição       Peso        Código 
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CONFIANÇA

Euro

Conjunto completo fornecido com:
•Cabo de  Aluminio anodizado  (1,40 m x 24mm) CL140.
•Armação dobrável em Polipropileno e aço galvanizado.
•Luva composta por fios 100% acrílicos que permitem uma estática 

natural com resultado superior na retenção de partículas. 

40 cm 0,750 kg CJ40E
60 cm 0,900 kg CJ60E
80 cm 1,130 kg CJ80E

Descrição       Peso         Código

Cabo Alumínio CL140  
Refil Euro 
Armação Euro 

Conjunto composto por:

Profi
Conjunto completo fornecido com:
• Cabo de alumínio anodizado (1,40 m x 24mm) CL140.
• Armação Profi em polipropileno e aço galvanizado.
•Luva composta por fios 100% acrílicos que permitem
   uma estática natural com resultado superior na retenção de partículas. 

40 cm 1,000 kg CJ40P
45 cm 1,050 kg CJ45P
60 cm 1,190 kg CJ60P
80 cm 1,390 kg CJ80P

100 cm 1,430 kg CJ100P
120 cm 1,600 kg CJ120P

Descrição Peso Código 

Cabo Alumínio CL140 
Refil Profi 
Armação Profi 

Conjunto composto por:

Static Paper
Papel Eletrostático Descartável
Equipamento indicado para situações onde a contaminação cruzada pode ser um fator crítico. Permite a retirada 
de partículas e sujidades de paredes e pisos através de um lâmina de tecido não tecido (TNT) que é descartada 
logo após o uso sem risco de acúmulo de sujidades e sem a necessidade de lavagem posterior.
Excelente opção para hospitais, clínicas, laboratórios e salas limpas.

45 cm 12 cm Individual 0,350 kg ASP450
60 cm 12 cm Individual 0,420 kg ASP600

Comp. Largura Embalagem Peso Código

Possui estrutura em borracha, que mantem 
homogênea a pressão do papel sobre as superfícies. 
Seu formato  otimiza a limpeza.

Os refis são fornecidos em embalagem higiênica 
com abertura  lateral que facilita a retirada  e 
diminui o risco de contaminação dos papéis não 
tecidos.

A higiene é otimizada, pois os papéis não tecidos 
são descartados junto com as contaminações.Refil

Embalagem Peso Código
250 und. 0,500 kg RSP250

Em

balagem higiênica

Mop Pó

Si
st

em

a de fi xação do papel
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Mop Pó

• Refil composto por fios 100% acrílicos 
que permitem uma estática natural, com 
resultado superior na retenção de partículas. 

• Parte superior confeccionada com técido 
sintético lavável e de fácil secagem.

• Pode ser lavado diversas vezes. 
• Resistente ao encolhimento. 
• Sistema de fechamento por laços.

Euro
• Refil composto por fios 100% acrílicos, que 

permitem uma estática natural com resultado 
superior na retenção de partículas. 

• Parte superior confeccionada com tecido 
sintético lavável e de fácil secagem. 
 Pode ser lavado diversas vezes.

• Resistente ao encolhimento. 
• Fixação através do encaixe na armação.

Micro Tech

• Refil composto por fios 100% microfibra 
com sistema inovador de fios tramados que 
não soltam fiapos. Alto poder de retenção e 
abrasividade na limpeza.

• Parte superior confeccionada em tecido 
sintético lavável e de fácil secagem. 
Pode ser lavado diversas vezes.

• Resistente ao encolhimento 
• Indicado para áreas hospitalares, laboratoriais e 

salas limpas.

• Refil composto por fios 100% Poliamida 
 que proporciona alto poder de estática.

• Seu sistema de fibras em looping retém 
 melhor as partículas e proporciona 
 excelente durabilidade.

• Parte superior confeccionada com tecido sinté-
tico lavável  e de fácil secagem.

• Pode ser lavado diversas vezes.
• Resistente ao encolhimento.
• Fechamento através de laços.

Cotton Tech
• Refil composto por fios mistos de 85% 

algodão e 15% de fios acrílicos .
• Confeccionada em sistema de looping.
• Ótimo na absorção de líquidos.

Pode ser lavado em máquinas 
convencionais. Alguns cuidados 
na lavagem ajudam a conservar 
a qualidade e prolongar ainda 
mais a longevidade do seu Refil 
Mop Pó como utilizar detergente 
neutro na lavagem, secar em 
ambiente ventilado e utilizar o 
organizador de acessórios para 
guardar após o uso.
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 do Bralimpinho

Profi

High Tech - com Looping Poliamida

Refis para Mop Pó

NR 32  
Proibe a varrição em áreas 
internas como forma de 
prevenção da transmissão de 
doenças.

Profi Cotton Tech Euro Micro Tech High Tech

código Peso Código Peso Código Peso Código Peso Código Peso

40 cm RP400 0,200 Kg RC400 0,175 Kg RE400 0,140 Kg RMF400 0,290 Kg RH400 0,160 Kg

45 cm RP450 0,220 Kg RC450 0,200 Kg - - RMF450 0,325 Kg RH450 0,180 Kg

60cm RP600 0,290 Kg RC600 0,260 Kg RE600 0,200 Kg RMF600 0,425 Kg RH600 0,250 Kg

80 cm RP800 0,320 Kg RC800 0,315 Kg RE800 0,275 Kg RMF800 0,575 Kg RH800 0,300 Kg

100 cm RP1000 0,335 Kg RC1000 0,370 Kg - - RMF100 0,612 Kg RH1000 0,345 Kg

120 cm RP1200 0,395 Kg RC1200 0,445 Kg - - RMF120 0,730 Kg RH1200 0,400 Kg
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Bases produzidas  para suportar as mais variadas situações 
de trabalho proporcionando excelente durabilidade. 
Seu sistema de cabos com angulação aumentam a 
produtividade, além de permitir a limpeza em locais de difícil 
acesso.
 
Disponíveis em 3 versões: Euro, Profi e Plus, para os mais 
diversos tipos de refis.

Armação Euro

Produzidas  em polipropileno de alta resistência com estrutura em 
aço galvanizado. Disponíveis nos tamanhos de 40, 60 e 80 cm, foram 
projetadas para refis com largura de 12 cm. Possui sistema dobrável 
para encaixe dos mops.

Armação Plus

Armação indicada para área hospitalar, tendo a 
vantagem de manter sua aparência sempre nova, por 
não oxidar como as de metal. Produzidas totalmente em 
polipropileno de alta resistência e facil de ser higienizada. 
Disponíveis nos tamanhos de 40, 45 e 60 cm, foram 
projetadas para refis com largura de 15 cm.

• Produzidas  em polipropileno de alta 
resistência com estrutura em aço 
galvanizado. 

• Disponíveis nos tamanhos de 40 cm 
a 1,20m , foram projetadas para 
refis com largura de 15 cm.

Refil Indicado: Euro

 Euro Plus Profi

Código Peso Código Peso Código Peso
40 cm AE400 0,280 Kg AL400 0,240 Kg AP400 0,480 Kg

45 cm - - AL450 0,260 Kg AP450 0,505 Kg

60cm AE600 0,350 Kg AL600 0,325 Kg AP600 0,575 Kg

80 cm AE800 0,430 Kg - - AP800 0,675 Kg

100 cm - - - - AP1000 0,770 Kg

120 cm - - - - AP1200 0,870 Kg

Largura Embalagem Largura Embalagem Largura Embalagem
10 cm Individual 12 cm Individual 12 cm Individual

Sistema de hastes dobráveis facilitam a colocação 
do refil e  seu armazenamento.

Refil Indicado: Profi, Cotton Tech, High Tech e Micro Tech

Refil Indicado: Profi, Cotton Tech, High Tech e Micro Tech

Armações para Mop Pó

Armação Profi

Mop Pó

Touca para Mop Pó

Impede a dispersão de 
partículas durante o 
deslocamento do carro 
funcional pelos ambientes 
e aumenta a segurança 
da limpeza evitando a 
contaminação cruzada dos 
ambientes. Produzida em 
tecido sintético com fixação 
no mop pó através de 
elástico no bocal. 

Amarelo 0,060 kg 60 cm TM60AM
Azul 0,060 kg 60 cm TM60AZ
Verde 0,060 kg 60 cm TM60VD
Vermelho 0,060 kg 60 cm TM60VM

Cor               Peso                  Medida        Código                        

PREVENÇÃO                     
 * Outras cores e tamanhos sob consulta.
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Profi Parede

Micro Tech Parede

Conjunto completo fornecido com:
• Cabo de alumínio anodizado 

(1,40 m x 24mm de diâmetro - CL140)  
• Suporte LT Euro (SE301) 
• Luva composta por fios 100% microfibra, com 

 sistema inovador de fios tramados que não soltam 
fiapos. Alta retenção e abrasividade na limpeza.

• Indicado para áreas hospitalares, laboratoriais
 e salas limpas.
• Este conjunto pode ser utilizado seco para 

recolher pó e úmido, para lavar paredes e outras 
superfícies lisas. 

Cabo Alumínio CL140 
Refil Micro Tech 
Suporte LT Euro 

Conjunto composto por:

Cabo + suporte + refil 0,600 kg

CJ25MCódigo

Cabo Alumínio CL140 
Refil Profi 
Suporte LT Euro 

Conjunto composto por:

Cabo + suporte + refil 0,570 kg
Conjunto Peso

Conjunto completo fornecido com:
• Cabo de alumínio anodizado 

(1,40 m x 24mm de diâmetro - CL140)  
• Suporte LT Euro (SE301) 
• Luva composta por fios 100% acrílicos 

que permitem uma estática natural 
com resultado superior na retenção de 
partículas. 

CJ25PCódigo

High Tech Parede

Conjunto completo fornecido com:
• Cabo de alumínio anodizado 

(1,40 m x 24mm de diâmetro - CL140)  
• Suporte LT Euro (SE301) 
• Luva composta por fios 100% 

Poliamida que proporciona alto 
poder de estática.

•  Seu sistema de fibras em 
looping retém melhor as partículas 
e proporcionam ex celente 
durabilidade.       

Cotton Tech Parede

CJ25HCódigo

Cabo Alumínio CL140 
Refil Cotton Tech 
Suporte LT Euro 

Conjunto composto por:

Cabo + suporte + refil 0,580 kg

Conjunto Peso

Conjunto completo fornecido com:
•Cabo de alumínio anodizado 

(1,40 m x 24mm de diâmetro - CL140)
• Suporte LT Euro (SE301) 
• Luva composta por fios mistos de 85% Algodão e 

15% de fios acrílicos .
• Confeccionada em sistema de looping sem poder de 

estática natural.
• Utilização também úmido para lavação em paredes 

e outras superfícies lisas.

CJ25CCódigo

Cabo Alumínio CL140 
Refil High Tech 
Suporte LT Euro 

Conjunto composto por:

Cabo + suporte + refil 0,540 kg

Conjunto Peso

Refis Mop Parede

Para serem utilizados nos conjuntos de parede.

Vantagens
• Fios cortados ou com loop.
• Parte superior confeccionada em tecido sintético e lavável.
• Na dimensão de 25 x 12 cm, facilitam a remoção de sujidades 

em locais de difícil acesso

Refil Profi

25 cm 12 cm Individual

0,110 kg RS250

Refil High Tech 0,150 kg RH250

Refil Cotton 
Tech 0,085 kg RC250

Refil Micro Tech 0,120 kg RM250

Descrição Comp. Largura Embalagem Peso Código

Conjunto Completo Mop Pó Parede

Cotton

 

Profi

Mop Pó

High 
Tech

Micro
Tech
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Mop Pó 

Guia de UtilizaçãoTECNOLOGIA 
Por que utilizar este equipamento?
Para remover poeiras e outras partículas leves dos pisos. São 
utilizados para rotinas diárias de limpeza, conservação dos 
pisos impermeabilizados e preparação para lavagem.

Os sistemas de Mop Pó são sistemas de recolhimento que fazem 
com que não haja a suspensão e a dispersão das sujidades no 
ambiente.

A realização de tarefas de recolhimento com Mops Pó promovem 
um ganho de 50% sobre os processos convencionais com vas-
souras.

A utilização do Mop Pó é também apontado como uma boa 
maneira de prevenção de doenças respiratórias e alérgicas. 
 

Como funciona o sistema?

Durante a aplicação, os fios do refil (cabeleira) do mop 
geram um a pequena carga elétrica denominada estática.

Esta estática  se transfere para os fios de material sintético 
do refil do mop, que têm a capacidade de retê-la.

Carregada eletricamente, a trama de fios atrai as partículas 
de sujidade, impedindo sua dispersão.

As partículas são retiradas do piso e podem ser descartadas 
em local apropriado, em um saco de um carro funcional 
Bralimpia ou em qualquer saco de lixo.

1) O que é Mop Pó?

- É um sistema de limpeza de pó a seco através da eletrostática.

2) O Mop Pó substitui a vassoura?

- Não. A vassoura tem a função de retirar a sujidade mais sólida 
do local e o mop pó tem a função de conservar o ambiente limpo.

3) O mop pó, deve ser apenas aspirado ou também precisa ser 
lavado? Pode-se usar escova para limpá-lo?

- Em primeiro lugar, é preciso salientar que há duas categorias 
de mop pó, os que são laváveis e os que são descartáveis. A 
escolha entre eles deverá basear-se justamente no nível da 
limpeza exigida e da capacidade de lavar o equipamento de 
maneira apropriada e sem custos elevados. Em geral segue-se as 
seguintes recomendações:
durante o trabalho, após uma “passada completa”, pode-se 
simplesmente sacudir (bater) o mop, de preferência dentro de um 
saco plástico para não espalhar a sujeira.
Ao término de um dia de trabalho, recomenda-se escovar e/
ou aspirar o mop, sempre tomando cuidado de não danificar as 
fibras. E por último, quando necessário, o mop deve  ser lavado, 
seguindo as recomendações conforme a fibra de fabricação. Não 
lavar a quente e nem em autoclave.

Perguntas Frequentes
Perfeita ergonomia
Devido à sua estrutura e haste com 1,40 m, permite que o 
operador realize seu trabalho sem dobrar a coluna vertebral, 
consegue-se melhor produtividade, menor absenteísmo  e 
problemas de danos físicos relacionados ao trabalho, como 
tendinites, lesões por esforço repetitivo, danos à coluna,etc.

Equipamentos que 
preservam a integridade da 

coluna vertebral.

Para obter o melhor resultado na captação 
definitiva do pó e outras partículas recolhidas 
pelos sistemas Mop Pó, utilize a pá com tampa 
para recolhimento e descarte seguro do mate-
rial coletado.
Esta pá com uma mini vassoura especial evita 
posturas inadequadas e favorece a integridae 
física do operador. Veja páginas 60 e 61. 
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Procedimento Adequado para Utilização

O operador deve 
sempre manter a 
postura ereta ao 
operar o Mop Pó. 
A haste de 1,40 m, 
facilita a adoção 
desta postura que 
protege o corpo e 
diminui a fadiga.

1º

Comece
passando
o mop
paralelamente
a uma parede
e siga até o
fim desta.

2º

Retorne em 
sentido contrário 
limpando em 
faixas paralelas 
que devem se 
sobrepor cerca 
de 10 cm. Repetir 
a operação até 
que a superfície 
esteja completa-
mente limpa.3º

Os dejetos 
que ficam no 
piso devem 
ser recolhidos 
com o auxilio 
de pá de lixo e 
depositados em 
saco de lixo.

4º

O mop nunca 
deve ser 
levantado do 
piso, para que 
mantenha 
sua máxima 
capacidade 
de retirar as 
sujidades.

Evite fazer 
movimentos 
para trás com 
o mop para 
impedir que 
as sujidades 
retidas na 
trama da frente 
se espalhem 
novamente.

ATENÇÃO

ERRADO

Em hospitais, onde o controle 
de contaminação é crítica, 
devem ser utilizadas armações  
PLUS Bralimpia , por não  terem a 
presença de metais que  podem, eventualmente, 
gerar  oxidação.

IM
PO

R
TANTE

Limpeza do Mop pó 

Quando o refil mop pó estiver 
muito sobrecarregado de detritos, 
introduzir o mop pó dentro de um 

saco plástico e sacudi-lo para 
soltar os resíduos.

Mop Pó Parede
Aplicar o mop sem tirá-lo da 
parede, de cima para baixo.
Não sacudir ou arejar.
Recolher o pó em um saco de lixo.

Mop Pó

Os fios retorcidos proporcionam maior eficiência na retirada 
das partículas dos pisos. Neste sistema de looping, os 
fios além de serem retorcidos, não possuem suas pontas 
cortadas, ocasionando melhor arraste da sujidade e a não 
distorção precoce dos fios na lavagem.
Não desfiam e duram muito mais.

Sistema de fios com looping

A montagem do refis do Mop Pó Parede 
deve ser feita com suporte LT Bralimpia.

Ver página 39



Pás e Vassouras
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Pás Coletoras

MEIO AMBIENTE 

Pás Coletoras
Modernos sistemas de coleta que facilitam o recolhimento de lixo e do pó de maneira higiênica e 
segura. Com excelente ergonomia, permitem ao operador efetuar o trabalho com a postura ereta, 
melhorando o resultado final dos serviços e aumentando a produtividade. Indicados para áreas de 
grande circulação são produzidos em várias versões para atender a usos diversos.
Seu acabamento permite fácil higienização e limpeza. Formam conjuntos perfeitos com as Vassouras 
Mini (VM600) com cabo angulado.

Pá Profi

Caixa coletora em Polipropileno e cabo anatômico em 
alumínio com altura ergonômica.
Trava de fixação do cabo  na pá para transporte e 
despejo dos detritos.
Leve e resistente, evita a fadiga do operador, podendo 
ser utilizada em todos os ambientes.

29 cm 29 c m 14 cm 70 cm 6 unid. 0,900 kg

Comp. Largura Altura Cabo Embalagem Peso 

Pá Coleta Seletiva

Azul PC55AZ

Amarela PC55AM

Verde PC55VD

Vermelha PC55VM

Cor Código

Cores variadas para diferenciar as áreas. Cabo em alumínio. Sua altura proporciona excelente 
ergonomia para o operador e a manopla de borracha ameniza o uso prolongado.
Indicado para áreas internas e externas. Exclusivo fixador para  Vassoura Mini e para fixar a pá 
no carro funcional.

29 cm 29 cm 14 cm 70 cm 6 unid. 0,900 kg

Comp. Largura Altura Cabo Embalagem Peso 

Lâmina de borracha 
encaixada no corpo da pá, 
facilita o recolhimento das 
sujidades.

PP502Código

O movimento basculante da caixa de recolhimento, 
facilita a remoção e o acondicionamento das partículas.

Vantagens das Pás Bralimpia

Clip para fixação 
no cabo e no 
carro funcional 
Código PC502

NR 32
adequado

permitem
identificação

de áreas

Vassoura Mini vendida 
separadamente. 
Ver página 62 
Código (VM600)
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CONFIANÇA

Pás Coletoras

Pá em Metal
Corpo em aço com pintura eletrostática. Sua altura propor-
ciona excelente ergonomia para o operador e a manopla de 
formato anatômico ameniza os danos do uso prolongado.
Indicado para áreas internas e externas.

30 cm 20 cm 10 cm 70 cm 1 unid. 2,000 kg

Comp. Largura Altura Cabo Embalagem Peso 

PC501

PI500

Código

Pá Pop

Caixa em polipropileno de alta resistência e cabo 
de alumínio com manopla de formato anatômico.
Leve e resistente, evita a fadiga do operador, 
podendo ser utilizada em todos os ambientes.
Cabo com altura ergonômica.
Excelente custo x benefício. 

29 cm 29 cm 14 cm 80 cm 10 unid. 0,780 kg

Comp. Largura Altura Cabo Embalagem Peso 

PP555Código

Corpo em aço inox 306. Sua altura proporciona excelente 
ergonomia para o operador e a manopla de formato anatômico 
ameniza os danos do uso prolongado.
Indicada para áreas internas e externas.
Perfeita para indústrias alimentícias, farmacêuticas e outras 
que necessitem de controle rígido na higienização.

30 cm 20 cm 10 cm 70 cm 1 unid. 2,000 kg

Comp. Largura Altura Cabo Embalagem Peso 

CódigoPá em Inox

NR 32
adequado
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DURABILIDADE

MODERNIDADE

Escova para Tubo
Projetada para a limpeza de tubulações, dutos ou 
outros locais de difícil acesso, possui cerdas
 naturais que retiram as partículas com eficácia. 
Flexível e resistente, pode ser moldada pelo próprio 
usuário para diversas situações de trabalho. Pode 
ser acoplada nas extensões telescópicas, permitindo 
a limpeza em locais altos com maior segurança.

9 cm 16 cm 37 cm 1 unid. 0,180 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

É indicada para a limpeza de grades e pás de ventiladores. 
Retira a sujidade de maneira eficaz e a retém sem contaminar 
os ambientes. Utilizada com extensões telescópicas, 
facilita o alcance de equipamentos elevados sem os 
riscos de andaimes e escadas.

9 cm 36 cm 25 cm 1 unid. 0,180 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

EV604Código
Indicada para limpeza em 
pisos frios e de madeira.

Fabricada em Nylon reforçado 
e cerdas macias em PET com 
excelente durabilidade.

Sistema de encaixe do cabo 
através de rosca universal. 
Pode ser utilizada com cabos 
de alumínio ou madeira.

8 cm 40 cm 10 cm 1 unid. 0,520 kg
Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

VP602Código

Cabo Alumínio 22 mm - CE140 

Cabos Indicados:

Indicada para limpeza em geral 
em médias e grandes áreas.

Fabricada em Nylon reforçado 
e cerdas duras em PET, 
que oferecem excelente 
durabilidade.

Sistema de encaixe do cabo 
através de rosca universal. 
Pode ser utlizada com cabos de 
alumínio ou madeira.

VR601Código

Cabo Alumínio 22 mm - CE140 

Cabos Indicados:

Produzida em polipropileno de alta resistência, 
cerdas macias de PET e cabo em alumínio pro-
porciona facilidade em sua higienização.
O comprimento do cabo e seu formato angular, 
proporcionam perfeita ergonomia para o usuário 
em relação à pá coletora.
Com peso leve, permite a coleta de sujidades de 
maneira rápida e eficaz. Perfeita para equipar 
carros funcionais.

VM600Código

4 cm 18 cm 7 cm 70 cm 1 unid. 0,315 kg

Comp. Largura Altura Cabo Embalagem Peso 

ET603Código

Vassoura Macia

Vassoura Mini

Vassoura Reforçada

Escova para Ventilador

8 cm 40 cm 10 cm 1 unid. 0,630 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso 

Escovas e Vassouras



Limpeza de Vidros
Sistemas para
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PRODUTIVIDADE

 

Kit Master

Para uso profissional, é destinado a equipar funcionários para a limpeza geral 
de áreas envidraçadas em quaisquer alturas. 

KT903Código

Kit Profi

Vantagens 
• Bolsa com tamanho reduzido,  é 

muito fácil de transportar,
• Apresenta excelente custo x 

benefício para áreas médias 
e pequenas, onde não haja a 
necessidade da limpeza em 
grandes alturas.

• O uso de extensões diminui 
drasticamente os acidentes com 
andaimes e escadas, além de 
prevenir a DORT/LER.

1 Extensão telescópica 1 a 3 m EX300
1 Cabo de fixação CF700

1 Guia removível

15 cm GR150
25 cm GR250
35 cm GR350
45 cm GR450

1 Raspador de segurança RV040
10 Lâminas para Rasp. Seg. LR801
1 Raspador multiuso RM100

Kit Composto por                    Código 

10 Lâminas para Rasp. Multiuso LR800
1 Lavador de vidros 35 cm LV350
1 Luva para lavador 35 cm LL350
1 Lâmina de borracha 91 cm LB091
1 Suporte LT para uso de fibra SR300
1 Fibra Macia FM261      
1 Espanador Eletrostático EE605
1 Adaptador angular AA090

Kit Composto por                              Código 

Vantagens
• Permite ao usuário promover a limpeza de vidros 

com diversos tipos de sujidades e em várias 
situações de locais e alturas

• Bolsa em nylon resistente, com diversas divisórias 
para acondicionar e proteger os equipamentos, 
além de facilitar  o trabalho e o transporte.

• O uso de extensões diminui drasticamente os 
acidentes com andaimes e escadas, além de 
prevenir a DORT/LER. 

130 cm 30 cm 8 cm Bolsa 3,065 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso

Kit com equipamentos destinados à limpeza e manutenção de 
áreas envidraçadas médias e pequenas.

80 cm 25 cm 5 cm
Bolsa 1,135 kg KT901

Cartela 0,990 kg KT902

Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código

1 Lavador de vidros 35 cm LV350
1 Cabo de fixação CF700

1 Guia removível
25 cm GR250
35 cm GR350

1 Raspador de segurança RV040
5 Lâminas para raspador segurança -
1 Lâmina de borracha 91 cm LB091
1 Extensão telescópica 0,70 cm a 1,40 m EX070

Kit Composto por Código 

Vidros

Fornecido também na versão encartelada 
para maior economia. 
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RESULTADOS

Kit Plus
Kit que contém os principais equipamentos para a 
limpeza de diversos tipos de sujidades em alturas 
de até 3 metros.

Vantagens
• Itens em número reduzido para proporcionar excelente 

custo x benefício para tarefas nas quais nem todos os 
equipamentos são necessários.

• Bolsa em nylon resistente com diversas divisórias para 
acondicionar e proteger os equipamentos, além de 
facilitar o trabalho e o transporte para o operador.

• O uso de extensões diminui drasticamente os 
acidentes com andaimes e escadas, além de 
prevenir a DORT/LER.

130 cm 25 cm 5 cm Bolsa 2,835 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso

1 Extensão telescópica 1 a 3 m EX300
1 Cabo de fixação CF700

1 Guia removível

15 cm GR150
25 cm GR250
35 cm GR350
45 cm GR450

1 Raspador de segurança RV040

Kit Composto por Código 

10 Lâminas para rasp. Seg. LR801

1 Raspador multiuso RM100

10 Lâminas p/ Rasp. Multiuso LR800
1 Lavador de vidros 35 cm LV350
1 Luva para lavador 35 cm LL350
1 Lâmina de borracha 91 cm LB091

KT904Código

Mini Kit

Desenvolvido para situações com pequenas áreas 
envidraçadas e rotinas leves de limpeza. Baixo custo 
com excelente resultado.

55  cm 45  cm 5 cm Cartela 0,700 kg

Comp. Largura Altura Embalagem Peso

1 Lavador de vidros 35 cm LV350
1 Cabo de fixação CF700

1 Guia removível
25 cm GR250
35 cm GR350

1 Raspador de segurança RV040

Kit Composto por Código 

KT900Código

TODOS OS ITENS QUE
COMPÕEM OS KITS SÃO
VENDIDOS SEPARADAMENTE

Vidros

SUPERIORES
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Vidros
Raspador Multi Uso 

• Possui lâmina com dois lados, um deles cortante, indicado para remoção 
de adesivos, tinta, fitas adesivas, etc., e outro não cortante para remoção 
de cimento e para serviços mais pesados, inclusive no trabalho em pisos e 
rodapés.

• Pode ser acoplado aos cabos com ponteira cônica e às extensões telescópicas. 

• Fabricado em Zamac com lâmina em aço carbono que proporcionam excelente 
durabilidade.

•  Cabo anatômico muito durável, em polipropileno e fortipreme proporcionando 
maior conforto e segurança pois tornam a empunhadura mais firme e 
antiderrapante.

Raspador c/ Cabo  
em Polipropileno 15 cm 10 cm 2,2 cm 0,175 kg RM100

Raspador c/ Cabo 
de alumínio 40 cm 10 cm 2,2 cm 0,330 kg RM400

Raspador c/ Cabo 
de alumínio 1,40 m 10 cm 2,2 cm 0,520 kg RM150

Jogo 10 Lâminas 
p/ Raspador 10cm 2 cm 1 cm 0,100 kg LR800A

Descrição Comp. Largura Altura Peso Código

• Leve e compacto, pode ser levado no bolso.

• Utilizado para remoção de adesivos, cola, tinta, entre outros, sem danificar as 
superfícies.

• Resistente e eficaz, é fabricado em aço inox.

• Lâmina retrátil e substituível.

Raspador 1 cm 4 cm 10 cm 1 unid. 0,055 kg RV040
Jogo 10 
Lâminas 2 cm 6 cm 3 cm 10 unid. 0,025 kg LR801

Jogo 100 
Lâminas 15 cm 5 cm 3 cm 100 unid. 0,25 kg LR802

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código

Panos de Microfibra

Este tecido foi desenvolvido especialmente para a remoção de sujidades de forma 
simples, reduzindo os custos da operação, pois promove a economia de água e produtos 
químicos e proporciona resultados superiores.
Promove um micropolimento que limpa sem danificar as superfícies.
Podem ser utilizado na secagem das molduras de vidros limpos com os sistemas Bralimpia.

Raspador de Segurança

Cabo emborrachado

Conjunto de lâminas para reposição aumenta a 
vida útil do raspador. Fornecidas em caixa plástica 
com tampa.

30 cm 30 cm 24 unid 0,572 kg PM0011
40 cm 40 cm 24 unid 0,954 kg PM0012
45 cm 70 cm 24 unid 1,808 kg PM0013

Comp. Largura Caixa Peso Código

30 cm 30 cm 48 unid 5,100 kg PM04LL
Comp. Largura Caixa Peso     Código

Kit encartelado da Coleção Loucos por Limpeza 
com 4 unidades, sendo Amarelo, Azul, Verde e 
Vermelho.
Embalagem encartelada com visual que 
desperta a atenção dos clientes. Pronta para 
exposição em gancheiras  e gôndolas.
Indicado para a limpeza seca e úmida em 
residências, empresas e qualquer tipo de 
ambiente. Limpa com eficácia painéis, vidros 
e outras partes de veículos automotores como 
carros, barcos e outros.  
 
Formato dos panos: 30 x 30 cm.
Caixas com 48 peças.
4 unidades/cores por Kit.

Caixas com 24 peças, sendo 6 unidades de cada 
cor: Amarelo, Azul, Verde e Vermeho.

permitem
identificação

de áreas

Lâmina Individual: 
Comprimento - 10 cm 
Largura - 1,5 cm

Lâmina Individual: 
Comprimento - 4 cm 
Largura - 2 cm
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Lavador de Vidros
Vantagens
• A composição acrílica da luva permite alta absorção de líquidos, sem respingar.
• Prolongadores removíveis, permitem a utilização de diversos tamanhos de luva.
•  Cabo anatômico muito durável, em polipropileno e borracha proporcionando maior 

conforto e segurança pois tornam a empunhadura mais firme e antiderrapante.

15 cm 5 cm 18 cm 1 unid. 0,150 kg LV150
25 cm 5 cm 18 cm 1 unid. 0,195 kg LV250
35 cm 5 cm 18 cm 1 unid. 0,220 kg LV350
45 cm 5 cm 18 cm 1 unid. 0,260 kg LV450
55 cm 5 cm 18 cm 1 unid. 0,235 kg LV550

Largura Comp. Altura Embalagem Peso Código

A utilização de prolongadores
aumenta a área de atuação com
a mesma ferramenta.

Luvas de reposição para os lavadores de vidros Bralimpia

Vantagens
• Confeccionadas em tecido acrílico ultra absorvente, 
não respingam. 
• Seu poder de abrasão dissolve a sujidade, deixando o 
vidro pronto para a secagem.

15 cm 5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,015 kg LL150
25 cm 5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,025 kg LL250
35 cm 5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,040 kg LL350
45 cm 5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,045 kg LL450
55 cm 5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,050 kg LL550

Largura Comp. Espessura Embalagem Peso Código

Luvas para Lavador

Jogo de Prolongadores

Fabricados em Polipropileno, têm a função de ampliar a área 
de atuação do lavador ou combinado.

25 cm 10 cm 1,5 cm 10 cm 1 Par 0,043 kg PC250
35 cm 15 cm 1,5 cm 10 cm 1 Par 0,063 kg PC350
45 cm 20 cm 1,5 cm 10 cm 1 Par 0,083 kg PC450

Descrição Comp. Largura  Altura Embalagem Peso Código

Vidros

ECONOMIA
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Cabo de Fixação

• Fixa guias  de metal e lâminas de borracha através de garra  
com mola.

• Fabricado em nylon com garra em aço inox, é resistente a                                     
impactos e à oxidação.

• Permite a utilização de diversos tamanhos de guias.

13 cm 10 cm 5 cm 1 unid. 0,140 kg CF700
Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código
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Vidros

O limpador de vidros é a união entre o Cabo de Fixação 
(CF700) e as guias removíveis.
Utilizados logo após a limpeza dos vidros com os 
lavadores, os limpadores completam o trabalho, 
removendo toda a água e sujeira dos vidros e superfícies 
lisas, proporcionando uma limpeza 100% eficaz.
A empunhadura em polipropileno e fortiprene 
proporcionando maior conforto e segurança pois tornam 
a empunhadura mais firme e antiderrapante.

15 cm 3 cm 15 cm 1 unid. 0,192 kg LC150
25 cm 3 cm 15 cm 1 unid. 0,235 kg LC250
35 cm 3 cm 15 cm 1 unid. 0,230 kg LC350
45 cm 3 cm 15 cm 1 unid. 0,260 kg LC450
55 cm 3 cm 15 cm 1 unid. 0,310 kg LC550

Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código

Adaptador Angular 90º

1º 2º 3º

4º 5º 6º

Peça para ser acoplada ao lavador ou limpador, que permite o alcance em 
áreas de difícil acesso, como parapeitos, pirâmides e outros, facilitando o 
trabalho quanto ao ângulo de empunhadura do cabo ou extensão.

1 und. 0,040 kg

Embalagem Peso 

AA090Código

Limpador de Vidros

Facilidade na montagem. Flexibilidade na utilização. 

Ponteira com trava para fixar estes acessórios nos cabos e extensões 
telescópicas com maior firmeza aumentado a produtividade.
Conheça todas as informações na página 70.
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EFICÁCIA

Vidros
Utilizado em trabalhos onde se necessita agilidade e eficiência.
Dispõe de um lavador acoplado a um limpador, economizando em até 30% o tempo de 
execução da limpeza, excelente opção em alturas elevadas.
Podem ser utilizados em tarefas simples como em lavagens de vidros de autos nos postos 
de gasolina, limpeza de áreas envidraçadas de escritórios ou em alturas elevadas.
Simplificam o processo de limpeza e proporcionam ganho de tempo nas tarefas.

Combinado 
Sem Cabo

15 cm 10 cm 20 cm 1 unid. 0,400 kg CB150
25 cm 10 cm 20 cm 1 unid. 0,550 kg CB251
35 cm 10 cm 20 cm 1 unid. 0,720 kg CB350
45 cm 10 cm 20 cm 1 unid. 0,875 kg CB450

Combinado
Com Cabo 25 cm 10 cm 60 cm 1 unid. 0,670 kg CB250

 

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código

Luvas p/ Combinado

1 unid. LC 025

Embalagem Código 

Kit COMBINADO

Kit desenvolvido para situações onde haja a necessidade dos 
vários tamanhos de combinados.

Prolongador
Comb / Lavador

25 cm 1 unid. PC250
35 cm 1 unid. PC350
45 cm 1 unid. PC450

Guia Removível
25 cm 1 unid. GR250
35 cm 1 unid. GR350
45 cm 1 unid. GR450

Luva para Comb  25 cm 1 unid. LC025
Luva para lavador 
de vidros

35 cm 1 unid. LL350
45 cm 1 unid. LL450

Suporte do Comb c/ Garra de 
Fixação 1 unid. CB001

Cartela composta por Qtde Código 

CB234Código

55cm 45cm 5 cm 1 Cartela 0,790 kg
Comp. Largura Altura Embalagem Peso

Combinados 2 em 1

Os baldes para aplicação de ceras Bralimpia com escorredor  
metálico, são ótimos para limpeza de vidros, pois acondicionam 20 
litros de água com solução limpadora e permitem retirar o excesso de 
líquido do refil, facilitando a limpeza. Ver página 43.
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Extensões Telescópicas

Fabricadas em alumínio anodizado, podem atingir de 1 a 9 
metros de altura.
Indicadas para limpeza de vidros ou outras ações, onde os 
acessórios Bralimpia possam ser acoplados 

2 x 0,75 m 1,5 m 75 cm 1 unid. 0,340 kg EX070

2 x 1,5 m 3 m 150 cm 1 unid. 1,040 kg EX150

3 x 1 m 3 m 100 cm 1 unid. 1,390 kg EX300

3 x 1,5 m 4,5 m 150 cm 1 unid. 1,950 kg EX450

3 x 2 m 6 m 200 cm 1 unid. 2,530 kg EX600

3 x 2,5 m 7,5 m 250 cm 1 unid. 3,100 kg EX750

3 x 3 m 9 m 300 cm 1 unid. 3,700 kg EX900

Seção/m Alcance Altura Embalagem Peso Código

Vantagens

• Leve e resistente. Pode ser operado 
facilmente por qualquer pessoa

• Diminuem o risco de acidentes pois, 
evitam o uso de escadas ou andaimes. 

• Atingem locais de difícil acesso com 
facilidade e segurança, principalmente 
quando aliados aos adaptadores 
angulares.

Guias Removíveis

Fabricadas em aço inox e com lâminas removíveis em bor-
racha, são utilizadas para formar limpadores de diversos 
tamanhos.

15 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,035 kg GR150
25 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,060 kg GR250
35 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,080 kg GR350
45 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,100 kg GR450
55 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,125 kg GR550

Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código

Pulverizador
Fabricado em polietileno, possui opção de jato 
dirigido ou em leque.
Capacidade: 1 litro e 500 ml

1 litro 10 cm 10 cm 32 cm 1 unid. 0,085 kg PV2001
500 ml 7 cm 7 cm 25 cm 1 unid. 0,055 kg PV0500

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código

Ponteiras em polipropileno, de alta 
resistência, utilizada para fixar com 
segurança os acessórios nos cabos e 
extensões telescópicas devido à sua trava 
interna.

PE100Código

Ponteira com Trava

15 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,250 kg  LB150
25 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,350 kg LB250
35 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,450 kg LB350
45 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,550 kg LB450
55 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 0,650 kg LB550
91 cm 0,5 cm 1,5 cm 1 unid. 1,070 kg LB091

Comp. Largura Altura Embalagem Peso Código

Com seu canto vivo de extrema precisão, 
proporciona uma secagem eficiente e sem 
falhas
Produzida em borracha natural nitrílica, 
que permite a utilização dos dois lados da 
borracha.

Lâminas de BorrachaVidros
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Vidros

Por que utilizar estes equipamentos?
Os equipamentos para limpeza de vidros Bralimpia otimizam a 
operação de lavagens de vidros com resultado superior além 
de economia com produtos químicos. Diminuem o esforço dos 
operadores evitando a ocorrência de L.E.R., o absenteísmo, 
a fadiga física, entre outros fatores, além de evitar que 
operadores arrisquem a vida em andaimes e escadas.

Vantagens do sistema

• Economia de produtos químicos
• Rapidez e agilidade
• Não deixam resíduos provenientes dos panos e espumas
• Alcançam vidros de difícil acesso através de adaptador 

angular e extensões telescópicas.

Como funciona o sistema?

A luva lavadora com fibras sintéticas tem a capacidade 
de umedecer e amolecer as sujidades, através de sua 
abrasividade, deixando-as prontas para serem retiradas pela 
borracha do limpador.

As extensões evitam o uso de andaimes e escadas, 
diminuindo o risco de acidentes e otimizando o tempo gasto 
nas tarefas.

A eficácia da borracha do limpador deve-se ao seu canto vivo 
que retira a sujidades dos vidros, deixando-os completamente 
limpos. Mantenha sempre novas as borrachas para obter 
melhor desempenho e utilize-as dos dois lados.

Os kits são apresentados em várias configurações para 
atender às necessidades específicas de utilização em 
diversos tipos e portes de empresas.

D
ICA

 do Bralimpinho1) Posso usar Jornal para limpar?
- Além de ser muito menos produtivo, o jornal es-
palha a sujeira ao invés de limpar.
2) O álcool limpa de verdade?
- O álcool não é um limpador, ele tem ação de solvên-

cia e somente transfere parte da sujidade para as 
beiradas dos vidros.
3) Porque não devo usar panos para limpar vidros?
- A trama dos panos não é apropriada para a reti-

rada de sujidades, nem em pisos nem em vidros, eles 
apenas espalham a sujeira, deixando marcas difíceis 
de serem retiradas. Além de soltar fiapos do tecido.

Pergunta Frequentes

Procedimento
para grandes áreas
envidraçadas 
 
Para facilitar a utilização dos sistemas 
Bralimpia para vidros e carregar os 
refis, utilize o Balde  BC200 (Balde 
para aplicação de cera). Ele possui 
escorredor apropriado para retirar o 
excesso de solução.
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Vidros

Procedimento Adequado para Utilização

Utilize um balde com água 
e detergente para vidros de 
maneira uniforme usando o 
lavador. Cubra toda a área para 
a limpeza ser completa.

1º
Remover incrustações com 
o raspador multi uso ou com 
o raspador de segurança, 
enquanto o vidro estiver 
úmido.

2º
Posicione o limpador (rodo) 
na parte superior do vidro, 
arrastando-o (verticalmente) 
em linha reta até o final.

3º

Enxugue o rodo com um pano de 
microfibra e repita a operação 
acima, reposicionando o limpa-
dor novamente no alto do vidro 
até completar toda a área.

4º

Repita a operação até a limpeza de todo o vidro. Para finalizar, enxugue 
as bordas com um pano seco de microfibra, para retirar o excesso de 
líquido.

5º

Técnica do “S” - Remova a solução movimentando o limpador pela 
superficie do vidro, em forma de S. Tome cuidado ao manusear o 
limpador, aplicando sempre a mesma pressão em todas as passadas.

6º
Posicione o limpador (rodo) 
na parte superior do vidro, 
arrastando-o (verticalmente) 
em linha reta até o final.

7º

Considere 
também a 

utilização do 
Combinado 

2x1.

Em grandes 
áreas
envidraça-
das, primeiro
defina uma 
área e 
aplique a 
solução com 
o lavador 
de vidros 
montado nos 
cabos ou 
extensões.

1º

1º
 Á

RE
A

2º
 Á

RE
A

Em seguida, 
faça a secagem 
e limpeza dos 
vidros trocando 
o lavador pelo 
limpador.
Mantenha 
as fases das 
extensões 
com o mesmo 
tamanho. Passe 
para a 2ª área.

2º

1º
 Á

RE
A

2º
 Á

RE
A

D
ICA

 do Bralimpinho

• Retire as luvas 
lavadoras da 
armação, faça 
a lavagem 
normalmente 
com detergente 
neutro e coloque 
para secagem em 
ambiente ventilado;

• Enxague os limpadores (rodos) e 
enxugue-os;

• Não guarde os limpadores (rodos) com 
peso sobre eles pois podem danificar a 
borracha.

Conservação e higienização:



para Sanitários
Acessórios
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Saboneteira e Dispenseres

Reservatório 800 mL

Reservatório para líquidos viscosos a granel com capacidade de 800 ml.

Reservatório  8 cm 10 cm 10 cm 58 unid. 0,300 Kg RESS02

Descrição Comp. Largura Altura Embalagem Peso  Código

Projetada para proporcionar incrível praticidade e economia. 
Vantagens:
• Seu sistema de válvula Pump, dosa corretamente a quantidade 

de sabonetes gel, detergentes e outros líquidos viscosos.
• Com suporte para parede em ABS de alta resistência e exclusivo 

sistema de  reservatório que permite o encaixe da própria garrafa 
do produto na válvula.

• Maior praticidade com muito mais economia. 
• Peças de reposição podem ser facilmente substituídas, evitando 

sucateamento  precoce do produto.
• Ideal para clínicas, hospitais, cozinhas industriais, oficinas,  

restaurantes fast food e outros.

Saboneteira Pump-up

10 cm 32 cm 1 unid. 0,160 Kg NYSPUP
Diâmetro Altura Embalagem       Peso           Código

INOVAÇÃO
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ETela para Mictórios

Confeccionadas em PVC injetado, seu formato permite perfeito encaixe 
na base do mictório e seu sistema de furos com anti respingo evita 
a deposição de detritos no encanamento evitando entupimentos 
indesejáveis. Disponíveis em diversas cores.
São fornecidas  com luvas plásticas para facilitar a remoção com higiene.

20 cm 20 cm 12 unid. 0,5 kg

Comp. Altura Embalagem Peso 

Para maior segurança  

e comodidade na 
remoção das telas, 
utilize a Mão Mecânica 

Bralimpia (pág. 51) para 

evitar contaminação 
cruzada.

DICA
 do Bralimpinho

Reservatório 
com tampa  8 cm 10 cm 10 cm 20 unid. 0,300 Kg RESSAB

Azul BR11AZ
Amarela BR11AM
Branca BR11BR
Vermellha BR11VM
Verde BR11VD

Cor Código
Extremamente resistente, 
permite o acionamento da 
válvula utilizando apenas 
o cotovelo.
 
Maior segurança na 
higienização das mãos, 
com prevenção aos riscos 
da contaminação cruzada.

Caixa com 12 unidades
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Saboneteira e Dispenseres

Porta Rolão Dispenser Interfolhas
Azul NY005D
Branco NY005H
Fumê NY005C
Laranja NY005E
Verde NY005F
Gelo Transp. NY005G

Cor              Código

28 cm 28 cm 15 cm 6 peças 0.53 kg

Comp. Altura    Profundidade      Caixa Peso

Extremamente resistente, seu corpo é fabricado em polipropileno de alta 
resistência e placa frontal em acrílico em diversas cores. Permite fácil 
higienização e o nível do papel é facilmente acompanhado . 
• Capacidade: 500 folhas com 2 (duas) e 250 folhas com 3 (três) dobras;
• Formatos dos papéis:
- 2 (duas) dobras: 23 cm (ou menos) x 23 cm (ou menos);
- 3 (três) dobras: 23 cm (ou menos) x 27 cm (ou menos).

Fabricado em polipropileno de alta resistência e placa frontal 
em acrílico em diversas cores.Indicado para locais com grande 
circulação de pessoas, proporciona fácil higienização e o nível do 
papel é facilmente acompanhado .

Permite a colocação de papéis com 300 ou 600 metros.                 

Fabricada em acrílico, é extremamente durável e resistente,
Para uso em locais que exijam sofisticação, durabilidade e 
economia.  Dosagem de até 2 mL por acionamento, promove 
o uso racional do sabonete.

Sistema de dosagem através 
de Bomba Airless que previne 
vazamentos e dispensa sabonetes 
e detergentes de diferentes tipos e 
viscosidades! 

Azul NY006D
Branco NY006H
Fumê NY006C
Laranja NY006E
Verde NY006F
Gelo Transp. NY006G

Cor Código

28 cm 12 cm           6 peças 0.53 Kg
Diâmetro     Profundidade  Caixa Peso

Inovação

Azul NYSR0D
Branca NYSR0H
Fumê NYSR0C
Laranja NYSR0E
Verde NYSR0F
Gelo Transp. NYSR0G

Cor                       Código

Saboneteira Refil

Saboneteira de Alta Performance

13 cm 11 cm 21,5 cm 0,490 Kg
Comp. Largura Altura Peso

Código SB2014

Saboneteira Eco Pump
Inovadora em sua simplicidade, é extremante eficaz para dispensar 
diversos tipos de sabonetes, detergentes, desinfetantes, álcool gel, 
entre outros viscosos.
Permite a utilização de frascos diretamente no corpo da saboneteira, 
reduzindo os custos de aquisição das peças.
Utiliza válvula com sistema de Bomba Air Less que apresenta longa 
vida útil e dosagem perfeita e econômica.

13 cm 11 cm 26 cm 12 peças 0,325 Kg

Comp. Largura Altura Caixa  Peso

Código BS2014

Código ECOPMP

Código SB2014



Rua Malmequer do Campo, 1007  
São Paulo - SP - Cep 08265-380

PABX: (11) 3385-0073
atendimento@bralimpia.com.br 

Patrocinador:

bralimpia.com.br

Distribuidor 

(11) 3385-0073
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