Apresentamos a você o novo catálogo

Missão
Há pouco mais de um ano e meio, iniciamos nossa jornada rumo ao reposicionamento
das marcas do grupo Audaxco no mercado de Higiene e Limpeza Profissional do Brasil.
Uma das estratégias dessa nova fase, foi a reformulação no conceito de apresentação
das marcas e linhas de nosso portfólio de produtos.
Esse catálogo segue uma lógica em termos de tecnologia de ativos dos produtos e
linhas. Está organizado em ordem decrescente, dos produtos e linhas com maior
concentração de ativos, altíssima performance e melhor relação custo x benefício, para
os produtos e linhas de menor concentração, até, finalmente, chegarmos aos produtos
chamados de pronto-uso, tanto para o mercado institucional como para o varejo.
A grande novidade deste ano são as novas linhas destinadas a dois dos mais importantes
mercados: a linha ProKitchen para o segmento de Food Service e a nova linha Assert,
para o segmento de Assistência à Saúde e Hospitalar.
É com muita satisfação que apresentamos nossas marcas e linhas, agora com mais
novidades e lançamentos de produtos de alta performance.
Aproveitamos para convidá-lo a navegar pelo nosso site www.audaxco.com e também
pela plataforma mais inovadora e inteligente do mercado, a Cidade Audaxco:
www.audaxco.com/cidadeaudaxco
Muito obrigado por fazer parte de nossa história de sucesso!

Fornecer produtos, serviços e processos
de alta performance que otimizem os
sistemas de limpeza e higienização,
com foco na inovação de valor.

Visão

Ser reconhecida como uma empresa
empreendedora, em constante
desenvolvimento, com as melhores
soluções no segmento e posicionada
entre as melhores do Brasil.

Valores

Ética, comprometimento, respeito,
confiabilidade, integridade,
responsabilidade, qualidade,
reconhecimento, gratidão.

Posicionamento

Inovação em produtos, serviços e
processos, com alta performance,
atendendo ao segmento de higiene
e limpeza e novos nichos de
mercado, ao menor custo possível.
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Alimento saudável é alimento seguro.
A PROKitchen é uma marca do grupo AudaxCo especializada em Food
Service, com soluções em higienização que garantem a segurança dos
alimentos através de serviços personalizados e produtos diferenciados.
Focada na segurança dos alimentos e no bem-estar das pessoas,
a PROKitchen tem o compromisso de aliar a eficácia comprovada dos
produtos ao melhor custo benefício do mercado.
A linha PROKitchen foi especialmente desenvolvida para cozinhas
industriais e profissionais, bares, lanchonetes, restaurantes, e ambientes
de manipulação de alimentos.

SANITIZANTE

LAVA LOUÇAS

LIMPA COIFA

Alta concentração de cloro ativo

Fácil remoção de gorduras

Elimina sujeiras impregnadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Possui alta concentração de cloro
ativo e não agride os alimentos.
Promove a desinfecção e higienização
de hortifrutícolas (frutas, verduras e
legumes) de maneira rápida e eficaz.
Eficácia comprovada na eliminação de
microrganismos.

Produto concentrado, altamente
alcalino, e com excelente desempenho
na remoção de sujeiras e gorduras
incrustadas. Não forma espuma, e
possui fácil remoção pelo enxágue. Não
contém perfume. O produto deve ser
utilizado em conjunto com um dosador
automático.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para ser utilizado em
restaurantes, bares, lanchonetes,
cozinhas profissionais e industriais.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem fragrância

EMBALAGEM

1 Kg

Desengordurante de alto desempenho,
que remove gorduras carbonizadas e
acelera o processo de limpeza.

• Branco

INDICAÇÃO

Indicado para lavagem de louças e
utensílios em máquinas automáticas de
lavar, através de dosadores eletrônicos.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem fragrância

• Incolor

Indicado para indústrias alimentícias,
cozinhas profissionais e industriais, áreas
de manipulação de alimentos.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem fragrância

• Amarelo

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

01g : 1 L

Dosador de concentrado: 0,5 - 2%
Dosador de velocidade: 4 a 8 ml

Gorduras carbonizadas: Pronto uso
Sujidades engorduradas: 1/10

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x01 Kg
CÓDIGO P.A.

101036 1 Kg

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

106047 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

106048 5L

SECANTE ABRILHANTADOR

DETERGENTE NEUTRO

DETERGENTE CLORADO

Brilho e secagem rápida

Fácil remoção de gorduras

Ação desengordurante
com alto poder de desinfecção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Com fórmula concentrada, possui
agentes que potencializam o processo
de secagem, garantindo louças prontas
para o uso ao final do ciclo de lavagem.
Promove total escorrimento da água
nas louças, evitando a ocorrência de
manchas e resíduos.

Detergente de alto desempenho, para
limpeza de utensílios de cozinhas e
superfícies em geral. Com pH neutro,
possui alto poder de remoção de
sujidades gordurosas animais e vegetais,
amidos e proteínas.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Ideal para ser utilizado em máquinas
de lavar louças em conjunto com um
dosador automático.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem fragrância

• Azul

INDICAÇÃO

Indicado para uso na lavagem manual
de pratos, talheres, formas, panelas,
paredes, pisos, entre outros.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem fragrância

• Amarelo

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Dosador de velocidade: 2 a 4 mL
Dosador de concentração: 0,2% a 0,4%

Limpeza Pesada: 1/50
Limpeza Leve: 1/100
Manutenção: 1/200

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

121001 5L

Com formulação concentrada, possui
agentes que potencializam a limpeza e
desinfecção de superfícies e utensílios.
Possui excelente desempenho na
remoção de gorduras.

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

106046 5L

Especialmente indicado para indústrias
alimentícias, áreas de manipulação
de alimentos, cozinhas industriais e
profissionais.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem fragrância

• Amarelado

DILUIÇÃO

Indústrias alimentícias: 0,5 a 3%
Em geradores de espuma: 1 a 3%
Tanques de expansão: 0,5% (água quente) e 0,8% (água fria)
Tanques de Transporte: 1 a 3%
Desinfecção: Pronto uso
EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

101038 5L

Conheça a
Universidade
AudaxCo!

A Universidade AudaxCo é uma plataforma
inteligente e interativa de Treinamentos e
Educação à Distância - EAD
A Universidade Audaxco é uma das ferramentas desenvolvidas pela
empresa, exclusivamente para seus Clientes, fazendo parte do novo
Pacote de Serviços AudaxCo.
Através da Universidade, o aluno tem acesso a diversos módulos de
treinamentos técnicos: produtos, vídeos, dicas, lançamentos e conteúdos
pertinentes ao universo de produtos e serviços AudaxCo.
Treinamento e Capacitação a serviço de nossos Clientes.

Produtos e
Lançamentos

Informações
e dicas para
equipe comercial

Video aulas
exclusivas

Assista ao vídeo explicativo e entre em
contato com nossa Equipe Comercial
para solicitar mais informações sobre
essa importante ferramenta de
capacitação e apoio comercial.

Concentrax
Altíssima concentração, máxima performance e economia
Sinônimo de altíssima concentração aliada a desempenho, a linha AUDAX
Concentrax possui um mix de produtos com alto teor de ativos e forte ação
sobre as sujeiras mais difíceis. Posicionada no topo do ranking de qualidade,
essa linha é perfeita para ambientes com grande e intenso fluxo de pessoas,
onde demandam produtos profissionais com alta performance e rendimento.
São eficientes e muito econômicos quando aplicados nas diluições sugeridas.
Com fragrâncias sofisticadas e de alta perfumação, a linha AUDAX
Concentrax é nossa melhor sugestão para grandes indústrias, hospitais,
shoppings, aeroportos e hipermercados.

DESINFETANTE

Alta concentração e perfumação
Desenvolvido com alto teor de ativo, para desinfetar,
limpar e manter a higienização de ambientes em
geral. Com agradáveis fragrâncias que garantem
uma ótima perfumação. Por ser um produto
super concentrado, economiza embalagens
e reduz o espaço de armazenagem.

Lavender (Lavanda)

Flowers (Floral)

Fresh (Cítrico)

INDICAÇÃO

DILUIÇÃO

Indicado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis
como: pisos, sanitários, azulejos, ralos, superfícies pintadas e
esmaltadas, cozinhas, áreas externas, limpeza geral de ambientes
internos e mármores. Ideal para ser usado em grandes áreas, tais
como: shoppings, indústrias, hipermercados, aeroportos, dentre
outros. Tem comprovada eficiência contra bactérias como:
Staphylococcus aureus, Salmonella e Pseudomonas aeruginosa.

Desinfecção: 1/15
Limpeza Geral: 1/200
Manutenção: 1/300
EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros

FRAGRÂNCIA

• Lavender
• Fresh
• Flowers

COR

• Roxo
• Verde
• Rosa
CÓDIGO P.A.

104007 LA 5L
104008 FR 5L
104005 FL 5L

LIMPADOR OXY ATIVO

LIMPA PEDRA

BLAST LIMPEZA PESADA

Superfícies mais limpas e claras

Excelente para limpeza pós-obras

Limpeza pesada
Excelente desengraxante e desengordurante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Limpador concentrado, versátil, para todos
os tipos de superfícies laváveis. Produto a
base de Peróxido de Hidrogênio, que limpa
através de uma reação química em contato
com as sujeiras, formando pequenas bolhas
efervescentes, que auxiliam na remoção
da sujidade com excelentes propriedades
de alvejamento. Seu alto poder oxidante é
capaz de neutralizar os maus odores.

Limpador de superfícies minerais
e desincrustante ácido, com ação
decapante, agindo na limpeza e
remoção de manchas e sujeiras
impregnadas. Excelentes resultados
quando aplicado em superfícies minerais
e rejuntes de concreto, promovendo um
clareamento do piso.

Especialmente desenvolvido para a
limpeza de locais com sujidades pesadas
como: graxas, óleos e gorduras. Com alto
poder desengraxante e desengordurante
na remoção de sujeiras impregnadas e
incrustadas.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para pisos laváveis, lonas,
azulejos, paredes laváveis, rejuntes,
superfícies com mofo, tecidos e
estofados claros (poder alvejante),
dentre outros.

FRAGRÂNCIA

• Fresh

• Incolor

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor

Indicado para a limpeza pesada
em grandes indústrias e locais com
sujidades de graxas, óleos e gorduras
muito impregnadas. Pode ser aplicado
em: pisos, paredes, máquinas, peças,
limpeza de chassis, baús, motores de
veículos, incrustações por poluição
e ação do tempo, banheiros, lonas e
fachadas.
FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Laranja

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Limpeza Pesada: 1/20
Limpeza Média: 1/50
Limpeza Leve: 1/200

Limpeza Leve: 1/10

Limpeza Pesada: 1/5
Limpeza Leve: 1/30
Manutenção: 1/60

EMBALAGEM

5 Litros

COR

Indicado para limpeza de superfícies
minerais e remoção de liga contendo
cimento e areia. Ideal para calçadas de
pedras, pisos rústicos, crostas de lama,
pisos encardidos, pisos com respingos de
concreto ou ferrugem e pisos de pedra
em geral: Mineira, Miracema, Madeira,
São Tomé, Arenito, Fulget, Quartzito e
Portuguesa.

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109145 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109002 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 L
CÓDIGO P.A.

109066 5L

DETERGENTE CLEGEL

DETERGENTE MULTIPLIC

DESENGRAXAX

Forte ação desengordurante,
com pH neutro

Desincrustante de alta performance

pH alcalino

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Com altíssima concentração, poder
de limpeza e ação desengordurante,
elimina sujidades de gorduras e óleos.
Seu pH neutro não agride as superfícies
em geral.

Produto com pH alcalino, alto poder de
limpeza, desincrustante, remoção de
gorduras e sujidades pesadas. Contém
solubilizante de sais, que potencializam
a limpeza.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para a limpeza geral da copa e
cozinha, assim como louças, utensílios,
pisos e azulejos. Remove com facilidade
gorduras animais, vegetais e minerais.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Laranja

INDICAÇÃO

Indicado para a limpeza de superfícies
impregnadas com: graxas, parafinas,
ceras e gorduras carbonizadas. Pode
ser utilizado também para limpar
utensílios, pisos, azulejos, fornos,
chapas, grelhas, vidros, fritadeiras,
coifas, fogões, equipamentos de cozinha
e equipamentos de aço inoxidável.
FRAGRÂNCIA

• Eucalipto

COR

• Amarelo

Indicado para a limpeza de oficinas,
concessionárias de veículos e
superfícies impregnadas com: óleos,
graxas, parafinas e ceras. Pode ser
aplicado em utensílios, pisos, azulejos,
fogões, equipamentos de cozinha e
equipamentos de aço inoxidável.
FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Amarelo

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Limpeza Pesada: 1/100
Limpeza Leve: 1/200
Manutenção: 1/400

Limpeza Pesada: 1/20
Limpeza Leve: 1/40
Manutenção: 1/50

Limpeza Pesada: 1/10
Limpeza Leve: 1/20
Manutenção: 1/30

EMBALAGEM

5 Litros

Muito eficiente para dissolver gorduras
e óleos vegetais e minerais, pelo seu
alto teor de alcalinidade. Alto poder
de remoção de sujidades orgânicas e
incrustações. Limpa e desengraxa.

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

106004 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

106006 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109001 5L

Max
Alta concentração com muita economia
A linha AUDAX Max foi desenvolvida para proporcionar uma
excelente performance com muita economia. Com um completo
mix de produtos, garante uma limpeza prática e eficiente.
Uma excelente opção para ambientes como: clubes,
universidades, supermercados, empresas, grandes academias,
hotéis e hospitais.

LIMPADOR CONCENTRADO

LIMPA PORCELANATO

LIMPADOR NEUTRO

FLOTADOR

Multilimpador perfumado

Realça o brilho por mais tempo

Alta performance

Limpeza a seco

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto multilimpador com pH neutro.
Tem alto poder de limpeza para
sujidades e manchas em geral.

Limpador para porcelanato que atua
sem agredir ou manchar a superfície de
pisos finos. Produto concentrado com
baixa formação de espuma, para uma
limpeza prática e eficiente. Realça a
beleza natural e o brilho da superfície,
deixando um suave perfume de limpeza.

INDICAÇÃO

Indicado para locais com fluxo
intenso, como faculdades, escolas,
hipermercados e empresas de grande
porte. Pode ser aplicado para limpeza
de pisos e paredes com revestimentos
laváveis e áreas externas.

FRAGRÂNCIA

• Campestre

• Verde

Limpador com ação instantânea,
que utiliza o processo de flotação de
partículas, desprendendo a sujidade
da superfície e facilitando a remoção.
Promove uma limpeza sem esforço, com
multiação e sem enxágue. Ideal para
limpeza a seco.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Pode ser aplicado em pisos frios em
geral, com baixa porosidade, tais como:
porcelanatos, pisos vitrificados, granitos
polidos, pisos cimentícios, pisos com
epóxi, dentre outros.

Indicado especialmente para uso
em máquina lavadora extratora
para grandes ambientes como
aeroportos, shoppings, hipermercados
e universidades. Pode ser aplicado
em pisos tratados e resinados com
revestimentos laváveis para manutenção
e limpeza.

Indicado para cozinhas industriais,
áreas de serviço, salas, copas, escritórios
e recepções. Pode ser aplicado
para limpeza de tapetes, carpetes,
estofados, superfícies laváveis, pisos
frios, superfícies esmaltadas, paredes,
azulejos, plásticos e acrílicos.

FRAGRÂNCIA

• Floral

COR

• Azul

FRAGRÂNCIA

• Floral

COR

• Azul

FRAGRÂNCIA

• Inodoro

COR

• Incolor

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Limpeza Pesada: 1/100
Limpeza Leve: 1/200
Manutenção: 1/300

Limpeza Pesada: 1/20
Limpeza Média: 1/50
Limpeza Leve: 1/100

Manut. Diária com MOP: de 1/120 a 1/150
Manut. Diária com Máquina: de 1/120 a 1/140
Manut. Periódica com MOP: de 1/60 a 1/80
Manut. Periódica com Máquina: de 1/80 a 1/120

Limpeza Pesada: 1/2
Limpeza Média: 1/10
Limpeza Leve: 1/20

EMBALAGEM

5 Litros

COR

Limpador para manutenção e
conservação de pisos. Seu pH é neutro
e não agride a superfície, mantendo
o piso limpo e conservado. Também
tem a finalidade de neutralizar a ação
de produtos alcalinos em processos de
tratamento de pisos.

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109141 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109146 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109142 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109143 5L

DESINFETANTE

DETERGENTE
DESENGRAXANTE

DETERGENTE

Desinfeta e perfuma

Com óleo de pinho

Alta ação desengordurante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Formulado com ingredientes ativos para
desinfetar, limpar e manter ambientes
sempre higienizados para fluxo intenso
de pessoas. Seu princípio ativo de amplo
espectro de atuação, confere ação
bactericida comprovada contra bactérias
como: Staphylococcus aureus, Salmonella
e Pseudomonas aeruginosa.

Detergente desengraxante que promove
alto poder de limpeza, oferecendo
excelentes resultados na remoção das
sujidades mais pesadas, como: graxas,
óleos e gorduras. Contém óleo de pinho,
um solvente natural que reduz os maus
odores e proporciona uma agradável
fragrância ao ambiente.

Produto desenvolvido com alta
concentração de ativos, garantindo
uma limpeza muito eficiente. Com pH
neutro, possui forte ação de remoção nas
sujidades de gorduras em geral.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para limpeza e desinfecção de
superfícies laváveis como: pisos, sanitários,
azulejos, ralos, superfícies pintadas e
esmaltadas, áreas externas, limpeza geral
de ambientes internos e mármores. Ideal
para ser usado em grandes áreas, tais como:
shoppings, indústrias, hipermercados,
aeroportos, dentre outros.
FRAGRÂNCIA

•
•
•
•

COR

Lavanda
Talco
Pinho Fresh
Floral

•
•
•
•

Rosa
Azul
Verde
Roxo

Indicado para limpeza de pisos,
cozinhas, banheiros, azulejos, vidros,
plásticos, fórmicas e outras superfícies
laváveis em geral.

FRAGRÂNCIA

• Pinho

COR

• Amarelo

Indicado para a lavagem manual de
louças, panelas, bandejas, pratos, copos,
talheres, remove resíduos gordurosos
em pisos, azulejos, materiais plásticos,
esmaltados, fogões, coifas, paredes,
fórmicas, vinil e vidros. Ideal para locais
como: pousadas e hotéis de médio
porte, cozinhas e restaurantes.
FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Amarelo

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Desinfecção: 1/5
Limpeza Geral: 1/100
Manutenção: 1/200

Limpeza Pesada: 1/200
Limpeza Geral: 1/400

Limpeza Pesada: 1/50
Limpeza Leve: 1/100
Manutenção: 1/200

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

5 Litros
1 Litro (apenas na

Cx 2x5 Litros
Cx 12x1 Litro

fragrância Floral)

CÓDIGO P.A.

104106
104107
104105
104104
104013

FL 5L
LA 5L
PF 5L
TA 5L
FL 1L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109148 5L

EMBALAGEM

5 Litros
1 Litro

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

106053 5L
106009 1L

Inovação e tecnologia a serviço de nossos Clientes.
A Cidade AudaxCo é um projeto de inovação e tecnologia exclusivo da
AudaxCo, desenvolvido especialmente para seus Clientes e Parceiros.
Uma plataforma de navegação inteligente e interativa, pelo universo de
produtos AudaxCo. Mais uma importante ferramenta de apoio às vendas
e capacitação de equipes comerciais e operacionais. Conheça mais sobre
as linhas, os produtos e serviços da AudaxCo.
Convidamos você a navegar em nossa Cidade Virtual. Navegue através de
diversos estabelecimentos e dezenas de cômodos: restaurante, shopping, fábrica,
hospital, residência e universidade.
Ficou curioso? Acesse nosso site e conheça esse serviço exclusivo da AudaxCo.
www.audaxco.com/cidadeaudaxco

Gold
Concentrado com ótima relação de custo e benefício
Referência de versatilidade e eficiência, a linha AUDAX Gold
possui um completo mix de produtos diferenciados, com
tensoativos que garantem uma limpeza profunda.
Com uma concentração moderada, é uma excelente opção
para quem busca qualidade aliada a uma ótima relação custo
benefício. Especialmente indicada para escritórios, clínicas,
escolas, igrejas, condomínios, mercados, academias, lojas,
galerias, cooperativas e associações de classe, dentre outros
locais com menor fluxo de pessoas.

LIMPA CARPETE

LIMPADOR AMONIACAL

LIMPADOR GERAL

Limpa sem agredir as fibras

Ação desengordurante e
eficiente contra mau odores

Prático e eficiente

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Com um elevado poder de suspensão
e remoção das sujeiras impregnadas.
Possui alto nível de espumação, podendo
ser aplicado manualmente ou com
máquinas. Com formulação balanceada,
deixa uma suave fragrância.

Excelente limpador com pH alcalino
devido ao alto teor de amônia,
proporcionando uma eficaz ação
desengordurante e de limpeza das
superfícies.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Produto especialmente desenvolvido
para a limpeza eficiente de tapetes,
carpetes e estofados. Não agride as
fibras dos tecidos.

FRAGRÂNCIA

• Floral

COR

• Verde

INDICAÇÃO

Indicado para a remoção de sujidades
e gorduras em superfícies laváveis,
paredes, pisos, azulejos, superfícies
impregnadas principalmente por
gorduras animais e vegetais, lixeiras e
toldos.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

Indicado na limpeza geral de pisos,
paredes e utensílios, áreas externas, e
em ambientes em geral.

FRAGRÂNCIA

• Capim-limão

COR

• Verde

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Limpeza Manual: 1/10
Limpeza Mecânica: 1/30

Limpeza Pesada: 1/10
Limpeza Leve: 1/20
Manutenção: 1/30

Limpeza Geral: 1/20
Limpeza Leve: 1/40
Manutenção: 1/60

EMBALAGEM

5 Litros

Multilimpador com ótimo desempenho
e pH levemente alcalino. Possui em
sua composição, um princípio ativo em
sinergia com solvente, que promove
maior eficácia na limpeza.

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109144 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109008 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109054 5L

DESINFETANTE

DETERGENTE NEUTRO

DETERGENTE CLORADO

Ação bactericida e
bacteriostática

Eficaz na remoção de sujeira e gordura

Excelente desengordurante
com ação bactericida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Formulado com ativos que são eficazes
na desinfecção de ambientes em geral.
Desenvolvido para ambientes com
baixo ou médio fluxo de pessoas. Tem
comprovada eficiência contra bactérias
como: Staphylococcus aureus, Salmonella e
Pseudomonas aeruginosa.

Produto perfeito para limpeza de
ambientes com fluxo médio de pessoas.
Possui uma composição balanceada,
com tensoativos aniônicos e não-iônicos,
que conferem eficácia na remoção de
sujeira e gorduras.
INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para a limpeza e desinfecção
de superfícies laváveis, pisos, aparelhos
sanitários, azulejos, ralos, superfícies
pintadas e esmaltadas, áreas externas,
mármores, e em ambientes em geral.

FRAGRÂNCIA

•
•
•
•

COR

Lavanda
Floral
Pinho Fresh
Eucalipto

•
•
•
•

Desenvolvido para desinfecção, limpeza e
clareamento das superfícies em ambientes
de fluxo alto, médio e baixo. Com excelente
ação bactericida, possui agentes de
alto poder de remoção nas sujidades
gordurosas e manchas impregnadas. Tem
comprovada eficiência contra bactérias
como: Staphylococcus aureus, Salmonella e
Pseudomonas aeruginosa.

Rosa
Roxo
Verde
Branco

INDICAÇÃO

Indicado para a lavagem manual de
louças, panelas, bandejas, pratos, copos
e talheres. Remove resíduos gordurosos
em pisos, azulejos, materiais plásticos,
esmaltados, fogões, coifas, paredes,
fórmicas, vinil e vidros.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Amarelo

Indicado para desinfetar ralos, lixeiras,
vasos sanitários, banheiros, pisos não
tratados, mármores, louças, vidros,
cerâmicas, azulejos e utensílios de
polipropileno. Ideal para cozinhas
industriais e hospitais em geral.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor
(levemente
amarelado)

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Desinfecção: Pronto uso
Limpeza Geral: 1/30

Limpeza Pesada: 1/20
Limpeza Leve: 1/50
Manutenção: 1/100

Desinfecção e Limpeza Pesada : 1/30
Limpeza Leve (geradores de espuma): 1/100
Limpeza Leve (imersão): 1/200

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

5 Litros

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

104024
104023
104021
104022

LA 5L
FL 5L
PF 5L
EU 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

106012 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

101035 5L

CERA

SABONETE

SABONETE ESPUMA

Com ação antiderrapante
Brilho prático

Limpeza e suavidade para as mãos

Ingredientes umectantes e emolientes

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Excelente produto, com teor de sólidos
que impermeabilizam e conservam
com facilidade o piso que recebe este
tratamento.

Ótimo produto para limpeza das mãos,
perolado, com ingredientes emolientes e
agradáveis fragrâncias.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para tratamento em pisos de
ambientes com médio e baixo tráfego,
como clubes e condomínios. Pode ser
aplicado em todos os tipos de pisos com
baixa porosidade e laváveis.

FRAGRÂNCIA

• Característica

EMBALAGEM

5 Litros

Produto líquido com ação espumante
que possui ingredientes emolientes que
auxiliam na hidratação, com agradáveis
fragrâncias. Desenvolvido com
adaptador para utilização em diversos
tipos de dispensers/saboneteiras.
Excelente custo benefício.

COR

• Branco

INDICAÇÃO

Indicado para a higienização das mãos.

FRAGRÂNCIA

COR

• Erva-doce
• Pêssego

• Verde / Branco
• Laranja

Indicado para a higienização das mãos.

FRAGRÂNCIA

COR

• Floral
• Erva-doce

• Roxo
• Verde

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103012 5L

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

5 Litros
Refil com 800 mL
Pump 500 mL

Cx 4x5 Litros
Cx 6x800 mL
Cx 6x500 mL

CÓDIGO P.A.

111020
111017
111057
111103
111102

PE 5L
111107 PE 800mL
EDV 5L
111105 EDV 800mL
EDB 5L
111106 EDB 800mL
PE 500mL
ED 500mL

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

5 Litros
Refil com 500 mL

Cx 4x5 Litros
Cx 6x500 mL

CÓDIGO P.A.

111118 FL 5L
111117 ED 5L

111116 FL 500mL
111115 ED 500mL

Butterﬂy
Prática, econômica e reciclável
Com eficiência aliada a praticidade, a linha AUDAX Butterfly
possui produtos prontos para uso, em embalagens de
material 100% reciclado.
Indicados para a aplicação em sujeiras de fácil remoção,
garantindo, ao mercado profissional, maior competitividade
em preços e qualidade. Essa linha é ideal para o pequeno
comércio, clínicas, escolas, licitações públicas e locais de
baixo fluxo de pessoas.

MULTIUSO MULTIPLIC

LIMPA VIDROS VIDRAX

LUSTRA MÓVEIS

Com tensoativo para limpeza eficaz

Alto brilho

Com película protetora de silicone

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Formulado com tensoativo otimizado,
potencializa uma limpeza profunda.
Produto de fácil aplicação, com ação
desengordurante. É prático, versátil e
não necessita de diluição.

Com excelente poder desengordurante,
limpa e desembaça superfícies
vitrificadas. Possui secagem rápida e
remove resíduos, fuligem e poeira.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para a limpeza de escritórios,
cozinhas, geladeiras, fogões, pias,
banheiros, vidros, paredes, azulejos,
plásticos, acrílicos, metais e outras
superfícies laváveis.

FRAGRÂNCIA

• Característica

EMBALAGEM

5 Litros

Possui componentes que agem
diretamente na madeira, formando
uma película protetora com efeito
lustrável. Deixa a superfície protegida,
com aparência levemente brilhante e
perfumada. Livre de solventes e com
silicone.

COR

• Incolor

INDICAÇÃO

Indicado para vidros, vitrines, espelhos,
pára-brisas e acrílicos.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Azul

Indicado para móveis, fórmicas e
superfícies esmaltadas.

FRAGRÂNCIA

• Lavanda

COR

• Creme

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109039 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109038 5L

EMBALAGEM

500 mL
200 mL

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 24x500 mL
Cx 24x200 mL
CÓDIGO P.A.

109040 LA 500mL 109035 LA 200mL

NOVAS

FRAGRÂNCIAS

DESINFETANTE

DETERGENTE CLETEX

HIPOCLORITO DE SÓDIO

Forte ação bactericida
e bacteriostática

Limpa e desengordura

Cloro ativo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Possui um tensoativo que proporciona
alta desinfecção e limpeza de superfícies
em geral. Tem comprovada eficiência
contra bactérias como: Staphylococcus
aureus, Salmonella e Pseudomonas
aeruginosa.

Produto pronto para uso com ação
desengordurante. Desenvolvido com
a finalidade de remover gorduras
vegetais e minerais, é prático e eficiente.
Excelente resultado em sujeiras de fácil
remoção.

Produto referência no mercado, com
forte ação desinfetante e bactericida,
com 5% de cloro ativo. Para uma limpeza
perfeita e profunda. Alvejamento sem
esforço. Para o uso hospitalar, realizar a
diluição para 1% de cloro ativo.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para a limpeza e desinfecção
de locais com baixo fluxo de pessoas e
ambientes em geral. Pode ser aplicado
em superfícies laváveis, pisos, aparelhos
sanitários, azulejos, ralos. Efeito
bactericida quando aplicado puro.

FRAGRÂNCIA

•
•
•
•

COR

Lavanda
Pinho Fresh
Eucalipto
Floral

•
•
•
•

Rosa
Verde
Branco
Roxo

Indicado para a limpeza geral, em
ambientes como copa e cozinha.
Excelente resultado para limpeza de
louças, pisos e azulejos.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Amarelo

Indicado para desinfetar ralos, lixeiras,
vasos sanitários, banheiros, pisos não
tratados, mármores, louças sanitárias,
vidros, cerâmicas, azulejos em geral.
Excelente alvejante de tecidos.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor
(levemente
amarelado)

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

Desinfecção: 1/2,5
Limpeza Pesada: 1/10
Limpeza Leve: 1/20

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

5 Litros

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

104064
104065
104063
104066

LA 5L
PF 5L
EU 5L
FL 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

106029 5L

EMBALAGEM

5 Litros
1 Litro

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

101003 5L

101004 1L

SABONETE KLYNE

ECONOWAX CERA 2 EM 1

Com glicerina

Autobrilho 2 em 1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desenvolvido com glicerina e ativos
umectantes e emolientes, que atuam na
limpeza e hidratação das mãos. Possui
agradável perfume.

Cera com autobrilho 2 em 1: base
seladora e acabamento acrílico. Com
uma mistura de polímeros acrílicos,
proporciona aos pisos resistência à
lavagem, manutenção e restauração,
através de uma fácil aplicação.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para a higienização das mãos.

FRAGRÂNCIA

COR

• Talco

• Azul

Indicado para tratamento em pisos frios
com baixa porosidade e laváveis. Ideal
para ambientes com médio e baixo
tráfego, como: clubes, condomínios e
escritórios.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

5 Litros
Refil com 800 mL

Cx 4x5 Litros
Cx 6x800 mL

CÓDIGO P.A.

111077 5L

111104 800mL

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103055 5L

Facilidade e conveniência para sua casa e escritório
AUDAX Facilita é uma linha de produtos desenvolvida especialmente para
o varejo e com diversas soluções para facilitar a limpeza doméstica.
Formulada com matérias-primas selecionadas, possui um mix de produtos
específicos que eliminam os micro-organismos, auxiliando na prevenção
de doenças. Indicada para o uso doméstico e em pequenos escritórios.

LIMPADOR PERFUMADO

MULTIUSO

LIMPA VIDROS

SAPONÁCEO CREMOSO

Ambiente limpo e perfumado

Versátil função 4 em 1

Secagem rápida e sem manchas

Brilho rápido e prático

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desenvolvido para limpeza de sujidades
leves em ambientes domésticos ou com
baixo fluxo de pessoas. Possui agradáveis
fragrâncias que perfumam por tempo
prolongado.

O Limpador Multiuso 4 em 1 é prático
e eficiente: limpa, higieniza, perfuma
e desengordura ambientes em geral.
Desenvolvido para uso doméstico e para
locais com baixo fluxo de pessoas.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para pisos, azulejos, pias e
superfícies laváveis.

FRAGRÂNCIA

•
•
•
•

COR

Gotas de Orvalho
Aromas do Campo
Flores da Primavera
Orquídeas Silvestres

•
•
•
•

Azul
Verde
Rosa
Lilás

• Floral
• Lavanda
• Citrus

Produto ideal para facilitar a limpeza
dando brilho a diversas superfícies.
Sua fórmula contém minerais com
abrasividade adequada que permitem
limpar sem riscar a superfície.

INDICAÇÃO

Indicado para limpeza de cozinhas,
geladeiras, fogões, pias, banheiros,
vidros, paredes, azulejos, plásticos,
acrílicos, metais, superfícies laváveis e
eletrodomésticos.

FRAGRÂNCIA

O Limpa Vidros 3 em 1 é um produto
prático e eficiente, que limpa,
desembaça, desengordura e dá
brilho em vidros, espelhos, vitrines e
superfícies em acrílico.

COR

• Incolor

INDICAÇÃO

Indicado para vidros, vitrines, espelhos,
pára-brisas, vidraças, aço inoxidável,
superfícies cromadas, acrílicos e
fórmicas.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Azul

Indicado para a limpeza de superfícies
esmaltadas, cromadas, aço inox,
porcelanas, louças, azulejos, banheiros,
cozinhas, fórmicas, panelas e superfícies
que exigem abrasividade.

FRAGRÂNCIA

• Pinho

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Limpeza Pesada: Pronto uso
Limpeza Geral: 1/30

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

1 Litro

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

109046
109045
109048
109047

GO 1L
AC 1L
FP 1L
OS 1L

EMBALAGEM

500 mL

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 24x500 mL
CÓDIGO P.A.

109139 FL 500mL
109018 LV 500mL
109016 CL 500mL

EMBALAGEM

500 mL

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 24x500 ml
CÓDIGO P.A.

109014 SQ500mL

EMBALAGEM

300 mL

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 24x300 mL
CÓDIGO P.A.

112004 TR 300mL

LUSTRA-MÓVEIS

DESINFETANTE

ÁGUA SANITÁRIA

À base de silicone
Máximo brilho e proteção

Ação bactericida e bacteriostática

Com cloro ativo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desinfetante de uso geral, desenvolvido
para ambientes domésticos. Formulado
com um eficaz tensoativo que desinfeta
e limpa as superfícies, deixando uma
suave fragrância no ambiente. Com
ampla ação bactericida e bacteriostática,
comprovadas contra as bactérias:
Staphylococcus aureus, Salmonella e
Pseudomonas aeruginosa.

Excelente alvejante para roupas
brancas, possui forte ação desinfetante
e bactericida, eliminando os
microrganismos e ajudando na
prevenção de doenças. Formulada com
cloro ativo de alta qualidade, garantindo
assim a eficiência e segurança do
produto. Com teor de cloro de 2,5%.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Produto à base de silicone e com
componentes que agem diretamente
na madeira, formando uma película
protetora, deixando a superfície com
aparência agradável e perfumada.

INDICAÇÃO

Indicado para móveis, fórmicas e
superfícies esmaltadas.

FRAGRÂNCIA

• Lavanda

EMBALAGEM

200 mL

Indicado para a limpeza e desinfecção
de superfícies laváveis, pisos frios,
aparelhos sanitários, azulejos e ralos.

COR

• Creme

FRAGRÂNCIA

•
•
•
•

COR

Lavanda
Pinho Fresh
Eucalipto
Floral

•
•
•
•

Lilás
Verde
Branco
Rosa

Indicado para desinfetar ralos, lixeiras,
vasos sanitários, banheiros, pisos não
tratados, mármores, louças, vidros,
cerâmicas, azulejos em geral. Excelente
alvejante de tecidos.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor
(levemente
amarelado)

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 24x200 mL
CÓDIGO P.A.

109023 LA 200mL

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

2 Litros
Cx 6x2 Litros
500 mL (Lavanda) Cx 24x500 mL
CÓDIGO P.A.

104033
104035
104029
104031

LA 2L
PF 2L
EU 2L
FL 2L

104034 LA 500mL

EMBALAGEM

5 Litros
2 Litros
1 Litro

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
Cx 6x2 Litros
Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

101008 5L
101009 2L

101010 1L

CERA AUTOBRILHO

ODORIZADOR

Autobrilho e antiderrapante

Perfume agradável

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desenvolvida para o uso doméstico,
promove autobrilho com ação
antiderrapante e secagem rápida.

Desenvolvido com a finalidade de
perfumar os ambientes, deixandoos mais aconchegantes e com uma
sensação de bem-estar.
Produto com fragrâncias delicadas e
duradouras.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para pisos como: paviflex,
plurigoma, lajotas não vitrificadas,
granilites, cimento queimado e concreto.

FRAGRÂNCIA

• Característica

EMBALAGEM

750 mL

COR

• Incolor

Indicado para perfumar ambientes em
geral, auxilia na eliminação de odores
indesejáveis.

FRAGRÂNCIA

COR

• Lavanda
• Talco

• Incolor

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x750 mL
CÓDIGO P.A.

103014 750mL

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

360 mL (aerossol)

Cx 12x360 mL

CÓDIGO P.A.

105005 LA 360mL
105007 TA 360mL

ÁLCOOL 92,8º

ÁLCOOL 70º

ÁLCOOL TRADICIONAL 46º

ÁLCOOL GEL 46º

Uso profissional para uma limpeza
sem resíduos ou manchas

Uso profissional e hospitalar

Uso doméstico

Limpeza e praticidade

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desenvolvido para limpeza profissional.
Pode ser utilizado como limpador geral.
Com secagem rápida, sua finalidade
é para uma limpeza sem resíduos ou
manchas.

Utilizado para limpeza profissional
na desinfecção de ambientes
como: hospitais, clínicas, farmácias,
consultórios, postos de assistência à
saúde. Tem comprovada eficiência
contra bactérias como: Staphylococcus
aureus, Salmonella e Pseudomonas
aeruginosa.
INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies laváveis em
geral. Ideal para limpeza de vitrines,
espelhos, vidros, pisos, fórmicas,
azulejos, bancadas de mármore,
equipamentos e utensílios.

FRAGRÂNCIA

• Característica

EMBALAGEM

1 Litro

Limpador à base de álcool, utilizado para Limpador em gel à base de álcool, com
limpeza doméstica em geral, de fácil
fácil utilização, altamente econômico.
aplicação e sem agressão à superfícies.

COR

• Incolor

Indicado para uso hospitalar: assistência
à saúde, limpeza e desinfecção de
superfícies, centros cirúrgicos, clínicas
odontológicas, farmácias, pisos, azulejos,
fórmicas e vidros.

FRAGRÂNCIA

• Característica

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

COR

• Incolor

Indicado para superfícies laváveis em
geral. Ideal para limpeza de vitrines,
espelhos, vidros, pisos, fórmicas,
azulejos, bancadas de mármore,
equipamentos e utensílios.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor

Indicado para limpeza de superfícies
laváveis em geral. Ideal para limpeza de
vitrines, espelhos, vidros, pisos, fórmicas,
azulejos, bancadas de mármore,
equipamentos e utensílios.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

109104 1L

EMBALAGEM

1 Litro

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

109103 1L

EMBALAGEM

1 Litro

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

109105 TR 1L

EMBALAGEM

500 g

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x500 g
CÓDIGO P.A.

109102 500g

ÁLCOOL GEL 80º
PARA QUEIMA

ÁLCOOL GEL 65º

REMOVEDOR

QUEROSENE

Ação prolongada

Secagem rápida

Ação desengordurante e desengraxante

Ação desengordurante e desengraxante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto econômico e seguro, com ação
prolongada e pronto uso. Apesar de ser
um produto altamente inflamável, foi
desenvolvido para não causar fumaça
nem explosão.

Limpador em gel à base de álcool, para
uso doméstico, de fácil aplicação.
Com a segurança do gel, proporciona
uma eficiente limpeza. Possui alto teor
de álcool, que possibilita uma secagem
mais rápida, sem deixar resíduos na
superfície.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado especialmente para
churrasqueiras e rechauds, usados
em cozinhas industriais, restaurantes,
lanchonetes, padarias e residências.

FRAGRÂNCIA

• Característica

EMBALAGEM

500 g
10 kg

Solvente mineral altamente eficaz na
remoção de ceras à base de petróleo.
Obtido a partir de uma combinação
complexa de hidrocarbonetos, possui
ação desengordurante e desengraxante.

COR

• Incolor (10kg)
• Vermelho (500g)

INDICAÇÃO

Ideal para limpeza de vitrines, espelhos,
vidros, pisos, fórmicas, azulejos,
bancadas de mármore, equipamentos e
utensílios.

FRAGRÂNCIA

• Característica

Solvente altamente eficaz, formado a
partir de hidrocarbonetos, com ação
desengraxante e desengordurante,
promovendo uma limpeza eficaz em
sujidades como tintas e óleos minerais.

COR

• Incolor

INDICAÇÃO

Indicado para a remoção de ceras de
assoalhos, gorduras em vidros, azulejos
e pisos cerâmicos. Ideal para a limpeza
de móveis, fórmicas, geladeiras, fogões
remoção de colas e adesivos.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor

Indicado para limpeza de sujidades
impregnadas. Excelente para a remoção
de manchas de graxa e óleo.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x500 g
Barrica 1x10 kg
CÓDIGO P.A.

109101 500g
109100 10kg

EMBALAGEM

500 g

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x500 g
CÓDIGO P.A.

109149 500g

EMBALAGEM

1 Litro

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

110028 1L

EMBALAGEM

1 Litro

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

110026 1L

LAVA ROUPAS EM PÓ

LAVA ROUPAS LÍQUIDO

SABÃO LÍQUIDO COCO

Limpeza profunda

Com branqueador óptico

Roupas limpas e delicadamente
perfumadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Promovendo uma limpeza profunda,
o Lava Roupas Facilita é indicado para
lavagem de todos os tipos de tecidos.

Desenvolvido para a lavagem de roupas
em geral, possui branqueador óptico
e perfuma com uma suave fragrância
floral. Age na remoção de manchas sem
deixar resíduos.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para a lavagem de roupas,
tecidos em geral e tapetes.

FRAGRÂNCIA

• Característica

Produto elaborado à base de sabão de
coco natural, especialmente indicado
para a lavagem de roupas delicadas,
deixando-as limpas e suavemente
perfumadas.

COR

• Azul

INDICAÇÃO

Indicado para a lavagem de roupas,
tecidos em geral e tapetes.

FRAGRÂNCIA

• Floral

COR

• Verde

Indicado para lavagem de roupas finas
como linho, lycra, lingerie, jersey, lã,
seda, roupas brancas e roupas de bebês.

FRAGRÂNCIA

• Coco

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

140g para cada lavagem na máquina de lavar.*

4 tampas para cada lavagem na máquina de
lavar.*

3 tampas para cada lavagem na máquina de
lavar.*

EMBALAGEM

5 kg

CAIXA DE EMBARQUE

PCT 4x5kg
CÓDIGO P.A.

106052 5kg

* Referência máquina de 10kg.

EMBALAGEM

1 Litro

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

106033 1L

* Referência máquina de 10kg.

EMBALAGEM

500 mL

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 24x500 mL
CÓDIGO P.A.

106017 500mL

* Referência máquina de 10kg.

AMACIANTE

PASSA ROUPAS

Com ativo biodegradável

Roupas mais macias e perfumadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desenvolvido para deixar as roupas
perfumadas e fáceis de passar. Possui em
sua formulação um ativo biodegradável
que aumenta a vida útil das fibras e
dos tecidos, sem perder o poder natural
de absorção da água, diminuindo o
enrugamento e deixando as roupas mais
macias.

Ideal para passar até as roupas mais
difíceis, com sua fórmula com silicone
que garante um melhor deslizamento do
ferro. Com uma suave fragrância floral,
não contém amido, substância que
engoma o tecido.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para roupas e tecidos em geral,
tapetes e pelúcias.

FRAGRÂNCIA

• Clássico
• Floral

COR

• Azul
• Rosa

Indicado para todos os tipos de tecidos.

FRAGRÂNCIA

• Floral

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

3 tampas para cada lavagem na máquina de
lavar.*

Pronto uso

EMBALAGEM

2 Litros
5 Litros (Azul)

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 6x2 Litros
Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

102006 CL 2L
102007 FL 2L
102013 CL 5L

* Referência máquina de 10kg.

EMBALAGEM

500 mL

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 6x500 mL
CÓDIGO P.A.

107004 GA500mL

Cuidar da piscina faz bem
AUDAX SuperPool foi desenvolvida especialmente
para o tratamento e a manutenção das piscinas de
pequeno, médio e grande porte. Essa linha é composta
pelos melhores ativos para a completa desinfecção e
tratamento da água. Sinônimo de saúde e bem estar
para os usuários. Indicada para piscinas de residências,
clubes, condomínios, resorts, hotéis e spas.

CLORO GRANULADO

DICLORO

Eficaz contra bactérias

Ação 2 em 1:
Desinfetante + Estabilizante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Poderoso bactericida que elimina os
microrganismos presentes na água e
nocivos à saúde. Restrito ao uso nas
águas de piscinas e utilizado dentro da
dosagem recomendada, tem ação rápida
e eficaz.

Formulado com cloro com estabilizador
de pH, promove um melhor controle
e estabilização da água. Tem um alto
percentual de ativos, fornecendo uma
melhor ação bactericida.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas de
alto fluxo em locais como: residências,
clubes, condomínios, hotéis e spas.

CARACTERÍSTICA

• Pó

EMBALAGEM

10 kg

COR

• Branco

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas de
médio fluxo em locais como: residências,
clubes e condomínios.

CARACTERÍSTICA

• Pó

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Consultar

Consultar

CAIXA DE EMBARQUE

Balde unitário
CÓDIGO P.A.

123003 10kg

EMBALAGEM

10 kg

CAIXA DE EMBARQUE

Balde unitário
CÓDIGO P.A.

123001 10kg

BARRILHA LEVE

SULFATO DE ALUMÍNIO

ELEVADOR DE
ALCALINIDADE

ALGICIDA 2 EM 1

Ajuste eficiente dos níveis de pH

Prático e eficiente

Auxilia a máxima eficiência do cloro

Ação reparadora da água verde
Previne o aparecimento das algas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O controle do pH é primordial não só
para a qualidade da água, mas também
para a durabilidade da piscina e seus
equipamentos. SuperPool Barrilha Leve
é indicado para ajustar o nível de pH da
água entre 7,4 e 7,6.

Utilizado para decantar as sujeiras na
água da piscina, para que possam
ser aspiradas. Este produto deve ser
utilizado em conjunto com a Barrilha
Leve.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para o tratamento da água de
piscinas em locais como: residências,
clubes, condomínios, hotéis e spas.

CARACTERÍSTICA

• Pó

EMBALAGEM

2 kg

Promove o ajuste da alcalinidade total
da água quando ela estiver baixa,
estabilizando o seu nível e, impedindo
assim, as variações de pH. Contribui para
a estabilidade da água com máxima
eficiência do cloro livre.

COR

• Branco

INDICAÇÃO

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas em
locais como: residências, clubes,
condomínios, hotéis e spas.

CARACTERÍSTICA

• Pó

Produto com excelente custo/benefício
com a função de Choque e Manutenção.
Com ação reparadora da água verde e
prevenção do aparecimento de algas.

COR

• Branco

INDICAÇÃO

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas em
locais como: residências, clubes,
condomínios, hotéis e spas.

CARACTERÍSTICA

• Pó

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas em
locais como: residências, clubes,
condomínios, hotéis e spas.

COR

• Branco

CARACTERÍSTICA

• Líquido

COR

• Azul

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x2 kg
CÓDIGO P.A.

123010 2kg

EMBALAGEM

2 kg

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x2 kg
CÓDIGO P.A.

123008 2kg

EMBALAGEM

2 kg

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x2 kg
CÓDIGO P.A.

123047 2kg

EMBALAGEM

1L

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

123006 1L

CLARIFICANTE E FLOCULANTE

LIMPA BORDAS

KIT TESTE PH E CLORO

KIT TESTE ALCALINIDADE

Piscina sempre cristalina

Com ação detergente e pH neutro

Efetiva avaliação do cloro e pH

Praticidade e controle

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto com ação clarificante em casos
de água opaca e sem brilho. Clarifica a
água da piscina e aglutina as sujidades
em suspensão, decantando as impurezas
e, facilitando assim, a aspiração e
limpeza. Utilizado na função Clarificante,
mantém a piscina sempre cristalina.

Desenvolvido para remover a sujidade
depositada nas bordas das piscinas.
Possui ação detergente apropriada para
a gordura encontrada nesses locais. Por
ser neutro, não altera o pH da água.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas em
locais como: residências, clubes,
condomínios, hotéis e spas.

CARACTERÍSTICA

• Líquido

EMBALAGEM

1L

Produto essencial para auxiliar no
controle da qualidade da água da
piscina, na verificação do pH e na
quantidade de cloro total. Acompanha
estojo contendo dois reagentes, para
avaliação do pH e do cloro, e um
recipiente comparador.

• Castanho claro

INDICAÇÃO

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas em
locais como: residências, clubes,
condomínios, hotéis e spas.

COR

CARACTERÍSTICA

• Líquido

Desenvolvido para manutenção do
tratamento da piscina, a função do
kit é indicar a dosagem para correção
da alcalinidade e auxiliar no controle
da qualidade da água da piscina.
As medições realizadas com os kits,
orientam as quantidades de produtos
que o usuário deve adicionar em sua
piscina para mantê-la saudável.

COR

• Azul

INDICAÇÃO

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas em
locais como: residências, clubes,
condomínios, hotéis e spas.

CARACTERÍSTICA

COR

_

• Kit

Indicado para a manutenção e o
tratamento da água de piscinas em
locais como: residências, clubes,
condomínios, hotéis e spas.

CARACTERÍSTICA

COR

_

• Kit

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

123017 1L

EMBALAGEM

1L

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x1 Litro
CÓDIGO P.A.

123026 1L

EMBALAGEM

Unitário

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 5 Unidades
CÓDIGO P.A.

123009 Cx 5und.

EMBALAGEM

Unitário

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 5 Unidades
CÓDIGO P.A.

123007 Cx 5und.

Segurança e proteção nas áreas de atendimento à saúde
A higienização e desinfecção de ambientes hospitalares são primordiais para reduzir
doenças e contaminações em áreas de atendimento à saúde.
A linha hospitalar ASSERT de produtos de higiene e limpeza foi desenvolvida
especialmente para garantir a saúde de pacientes e usuários, bem como dos profissionais
que atuam nas áreas de saúde. Com um portfólio de produtos altamente concentrados,
com ativos especiais com ações bactericida e bacteriostática, a linha ASSERT atende todas
as necessidades de limpeza e desinfecção dos ambientes, proporcionando excelentes
resultados no processo de higienização, deixando os locais livres de contaminações.
Indicado especialmente para hospitais, clínicas médicas e odontológicas, consultórios,
ambulatórios, unidades de saúde e clínicas de estética.

DESINFETANTE HOSPITALAR

CLORO ORGÂNICO
HOSPITALAR

Com quaternário de amônio
de 5ª geração

Eficaz na limpeza em áreas de saúde

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desinfetante limpador para superfícies e
artigos não-críticos, à base de quaternário
de amônio de 5ª geração e aditivos
especiais, proporcionando excelente
resultado no processo de higienização. Tem
comprovada ação de desinfecção frente às
bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae, Escherichia coli.

Desenvolvido com a finalidade de
reduzir o custo operacional, substituindo
o uso do detergente e do hipoclorito de
sódio. É um produto versátil, que realiza
a limpeza e desinfecção de diversas
superfícies em uma única operação.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Pode ser utilizado em qualquer área e
superfície que exija desinfecção e limpeza,
tais como: pisos com e sem tratamento,
paredes, azulejos, cerâmicas, vidros,
banheiros, portas, móveis de aço. Indicado
para clínicas médicas e odontológicas,
consultórios, ambulatórios e hospitais,
supermercados, shoppings, indústrias,
hotéis, restaurantes, escolas e condomínios.
FRAGRÂNCIA

COR

• Sem fragrância

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem fragrância

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Desinfecção: 1/200
Limpeza Geral: 1/400

Limpeza e desinfecção: 30 g/1L
Absorção de fluídos corporais: Pronto uso

EMBALAGEM

5 Litros

• Incolor

Indicado para utilização em: hospitais,
casas de saúde, ambulatórios,
consultórios odontológicos, clínicas e
postos de assistência à saúde.

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

104111 5L

EMBALAGEM

500 g

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 12x500 g
CÓDIGO P.A.

104110 500g

All Clean
Excelência em higienização das mãos
A linha AUDAX All Clean possui um completo mix de produtos
para uma perfeita assepsia e higienização das mãos, garantindo
uma pele limpa, hidratada e levemente perfumada.
Indicada para uso em locais como hospitais, clínicas médicas
e odontológicas, postos de assistência à saúde, clínicas
de estética, indústrias alimentícias, cozinhas industriais e
profissionais, restaurantes, cantinas, bares e lanchonetes,
escolas e universidades.

ÁLCOOL GEL 70º

SABONETE ANTISSÉPTICO

SABONETE CLOREXIDINA

Com extrato de Aloe Vera

Evita a proliferação de bactérias

Ampla ação bactericida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto balanceado que, além de
higienizar, não resseca as mãos. Tem em
sua formulação extrato natural de Aloe
Vera. Secagem rápida.

Assepsia e limpeza das mãos para
ambientes que exigem higienização
eficiente. Possui triclosan em sua
formulação, agente antisséptico efetivo
contra bactérias e fungos.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para assepsia das mãos, é um
excelente bactericida. Especialmente
recomendado para ambientes como
cozinhas industriais, hospitais, comércio,
escolas, indústrias alimentícias, clínicas,
pet shops e consultórios.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem Perfume

Desenvolvido especialmente para a assepsia das
mãos, braços e antebraços para os profissionais
que atuam nas áreas de Assistência à Saúde e
Alimentação. A clorexidina é um potente ativo
antisséptico com ação antifúngico e bactericida
capaz de eliminar bactérias gram-positivas e
gram-negativas.

• Incolor

INDICAÇÃO

Especialmente recomendado para
ambientes como cozinhas industriais,
restaurantes, hospitais, clínicas,
consultórios, comércio, escolas e
indústrias alimentícias.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem Perfume

• Rosa

Recomendado para ambientes
hospitalares, consultórios, clínicas
médicas e odontológicas, postos
de assistência à saúde, indústrias
alimentícias, cozinhas industriais e
profissionais.

FRAGRÂNCIA

COR

• Sem perfume

• Incolor

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Pronto uso

Pronto uso

Pronto uso

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

5 Litros
Refil com 700 mL
Pump 500 mL

Cx 4x5 Litros
Cx 6x700 mL
Cx 6x500 mL

CÓDIGO P.A.

111125 5L
111126 700mL
111127 500mL

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

5 Litros
Refil com 800 mL

Cx 4x5 Litros
Cx 6x800 mL

CÓDIGO P.A.

111003 5L
111110 800mL

EMBALAGEM

CAIXA DE EMBARQUE

Refil com 800 mL

Cx 6x800 mL

CÓDIGO P.A.

111136 800mL

TRATAMENTO
DE PISOS
A AudaxCo oferece a melhor tecnologia
para tratamento de pisos com produtos
especializados, garantindo alta qualidade e
excelente performance.
O sistema de tratamento de pisos proporciona
uma maior conservação da superfície, protege
contra o desgaste e prolonga sua vida útil.

Qualidade premium com excelentes resultados
A linha AUDAX Glassy é a marca Premium da linha de
Tratamento de Pisos da AudaxCo.
Com resultados extremamente eficientes em locais de alto
tráfego, esta linha é indicada para ambientes sofisticados,
que necessitam de um cuidado especial no tratamento e
manutenção do piso.
Desenvolvida para pisos porosos, a linha Glassy proporciona um
acabamento com alto brilho, aliada a um bom rendimento.
É especialmente recomendada para restaurantes, shoppings,
hospitais, hotéis, aeroportos.

ACABAMENTO ACRÍLICO

BASE SELADORA

Efeito de brilho molhado

Excelente desempenho
e proteção do piso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Excelente produto para o tratamento e
manutenção de pisos em geral. Possui
ação antiderrapante, com efeito de
brilho molhado e alto rendimento.
Aceita máquina UHS (Ultra High Speed).

Produto com a finalidade de selar
pisos muito porosos, proporcionando
uniformidade e proteção do piso.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para pisos tratáveis como:
granitos antigos, granilites, marmorites,
korodur, cerâmicas, cimento queimado,
pisos vinílicos. Ideal para ambientes
de alto tráfego, como: shoppings,
supermercados, clubes, condomínios,
escolas, escritórios, hospitais, hotéis,
indústrias e residências.
FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

Indicado para ambientes sofisticados
que possuam alto tráfego como:
restaurantes, shoppings, hotéis,
pousadas e aeroportos.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Aplicação: Pronto uso
Restauração de brilho (spray buffing): 1/3

Pronto uso

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103046 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103048 5L

LIMPADOR NEUTRO

REMOVEDOR DE CERAS

Eficácia na conservação diária do piso

Alto poder de remoção com baixo odor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Limpador neutro desenvolvido para a
limpeza e manutenção diária de pisos
tratados de alto tráfego, fazendo a
remoção de sujidade sem interferir no
brilho da superfície tratada.

Extremamente eficiente na remoção de
acabamentos de alta resistência. Possui
baixo índice de odor e alto poder de
remoção.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Ideal para ser usado em restaurantes,
shoppings, hipermercados, hospitais,
hotéis e indústrias. Indicado para
manutenção diária de pisos tratados.

FRAGRÂNCIA

• Lavanda

• Azul

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Limpeza Periódica: 1/40 a 1/100
Limpeza Diária: 1/80 a /140

Limpeza Pesada: 1/4
Limpeza Leve: 1/12

EMBALAGEM

5 Litros

COR

Ideal para ambientes de alto tráfego,
como: shoppings, supermercados,
clubes, condomínios, escolas,
escritórios, hospitais, hotéis, indústrias
e residências. Indicado para pisos
laváveis na remoção de: seladores, ceras
emulsionáveis, acabamentos acrílicos
com várias camadas e tratamentos de
piso anteriores.

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109067 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

110019 5L

Brilho molhado e altíssima performance
A linha AUDAX Luzent foi especialmente desenvolvida para o
tratamento de pisos em locais de alto fluxo de pessoas. Os produtos
dessa linha foram formulados com polímeros de alta performance,
proporcionando a selagem dos poros e o nivelamento dos pisos em
áreas críticas, deixando, ao final do tratamento, um lindo acabamento
com efeito de brilho molhado. De fácil aplicação, é uma linha perfeita
para a manutenção e restauração dos pisos em locais como: grandes
empresas, supermercados e estabelecimentos comerciais.

TRATAMENTO 3 EM 1
PISOS CLAROS

BASE SELADORA

Com polímeros acrílicos para pisos claros

Eficiência, alta performance
e durabilidade

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Possui elevada concentração de
polímeros acrílicos e ceras sintéticas
com função 3 em 1, sendo: composto de
base, acabamento acrílico e restaurador.
De fácil aplicação, manutenção e
restauração, aceita polimento com
polidoras H.S. e U.H.S (Máquina High
Speed e Ultra High Speed).

Formulada especialmente para pisos
com alta porosidade e de difícil
impermeabilização. Sua composição
possui um polímero acrílico modificado,
que proporciona selagem dos poros e o
nivelamento em áreas críticas, formando
uma camada protetora ancorada
ao piso para posterior aplicação de
acabamentos.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para pisos claros e laváveis para
áreas críticas com tráfego pesado, como
indústrias, empresas de grande porte,
hipermercados e supermercados.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

Indicado para pisos de áreas críticas
com tráfego pesado, como grandes
indústrias, fábricas distribuidoras,
hipermercados e supermercados.

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Aplicação: Pronto uso
Restauração de Brilho (Spray buffing): 1/3

Pronto uso

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103042 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103045 5L

Proteção e brilho intenso
A linha AUDAX Aplic foi desenvolvida com polímeros
especiais que proporcionam alta resistência para pisos
tratáveis em locais de médio a alto fluxo de pessoas. O
tratamento com essa linha forma uma película protetora
sobre os pisos, proporcionando brilho intenso. Especialmente
indicado para escolas, condomínios, clínicas, lojas,
supermercados e escritórios.

TRATAMENTO PARA PISOS
3 EM 1

REMOVEDOR DE CERAS

Ação 3 em 1: selagem, alto brilho e
restauração

Alto desempenho

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Com elevada concentração de polímeros
acrílicos e cera sintética, possui ação 3
em 1 de: selagem, acabamento acrílico
e restauração. Proporciona aos pisos,
resistência ao tráfego e a lavagem com
uso de polidoras H.S. e U.H.S. (Máquina
High Speed e Ultra High Speed).

Excelente concentração de ativos para
a remoção de impermeabilizantes,
ceras acrílicas e acabamentos em geral.
Desenvolvido para pisos com alta
porosidade.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para o tratamento de pisos em
ambientes de tráfego intenso, como:
shoppings, supermercados, clubes,
condomínios, escolas, escritórios,
hospitais, hotéis e indústrias. Pode ser
usado nos pisos de granitos, granilites,
marmorites, ardósias, korodur,
cerâmicas, cimento queimado, pisos
vinílicos.
FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

Indicado para pisos laváveis, na remoção
de seladores e de ceras emulsionáveis.
Remove também acabamentos acrílicos
com várias camadas acumuladas de
tratamentos de piso anteriores. Ideal
para shoppings, supermercados, clubes,
condomínios, escolas, escritórios,
hospitais, hotéis, indústrias e
residências.
FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Incolor
(Levemente
Amarelo)

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Aplicação: Pronto uso
Restauração de Brilho (Spray Buffing): 1/3

Remoção Pesada: 1/2
Remoção Leve: 1/5

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103040 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 4x5 Litros
CÓDIGO P.A.

110022 5L

Innovation
Durabilidade e resistência
A linha AUDAX Innovation foi desenvolvida para o
tratamento de pisos em locais com médio a alto fluxo de
pessoas. Formulada com polímeros que proporcionam um
excelente nível de brilho e durabilidade, aumentando a
resistência do tratamento com um ótimo custo benefício.
Indicada para aplicação em locais como: indústrias, galerias,
condomínios, hotéis, edifícios comerciais e universidades.

ACABAMENTO ACRÍLICO
FLASH 3 EM 1

IMPERMEABILIZANTE FLASH

BASE SELADORA

Com polímeros acrílicos
Brilho prático

Com polímeros acrílicos
Brilho intenso

Praticidade e durabilidade

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto prático e eficaz para o
tratamento e a manutenção de pisos
em geral. Eficiente na utilização com
o aplicador universal “MOP com Spray
buffing”. Promove a restauração do
brilho, através de um acabamento 3 em
1: base seladora, impermeabilizante
acrílico e restaurador de pisos.

Produto prático e eficaz para o
tratamento e a manutenção de pisos
em geral.

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para pisos tratáveis
como: granitos antigos, granilites,
marmorites, ardósias, korodur,
cerâmicas, cimento queimado, pisos
vinílicos, supermercados, clubes,
condomínios, escolas, escritórios,
hospitais, hotéis, indústrias e
residências.
FRAGRÂNCIA

• Característica

Produto com a finalidade de fechar
(selar) os poros de pisos altamente
porosos, protegendo-os contra ações
de desgastes e do desenvolvimento de
bactérias, proporcionando uniformidade
e durabilidade na proteção do substrato
natural do piso.

COR

• Branco

INDICAÇÃO

Indicado para pisos tratáveis
como: granitos antigos, granilites,
marmorites, ardósias, korodur,
cerâmicas, cimento queimado, pisos
vinílicos. Ideal para supermercados,
clubes, condomínios, escolas,
escritórios, hospitais, hotéis, indústrias e
residências.
FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

Indicado para pisos muito porosos.
Desenvolvida para nivelar e vedar qualquer
tipo de piso tratável, granitos antigos,
granilites, marmorites, ardósias, korodur,
cerâmicas, cimento queimado, pisos
vinílicos. Ideal para tratamento de pisos
em supermercados, clubes, condomínios,
escolas, escritórios, hospitais, hotéis,
indústrias e residências.
FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Branco

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Aplicação: Pronto uso
Restauração de Brilho (Spray Buffing): 1/3

Aplicação: Pronto uso
Restauração de Brilho (Spray Buffing): 1/1

Pronto uso

EMBALAGEM

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103004 5L

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

103005 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

113001 5L

LIMPADOR PERFUMADO

REMOVEDOR REMOTION

Agradável fragrância floral

Remoção com facilidade e eficiência

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto neutro desenvolvido para a
limpeza e manutenção de pisos tratados
com acabamento acrílico, de alto e
médio tráfego, fazendo a remoção de
sujidade sem interferir no brilho da
superfície tratada. Com sua agradável
fragrância floral, deixa o piso limpo e
levemente perfumado.

Desenvolvido para a remoção de
acabamentos acrílicos (ceras e
impermeabilizantes), incluindo ceras
muito antigas já endurecidas pelo
processo H.S (Máquina High Speed).

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para manutenção diária de
pisos tratados. Ideal para ser usado
em shoppings, supermercados, clubes,
condomínios, escolas, escritórios,
hospitais, hotéis, indústrias e
residências.

FRAGRÂNCIA

• Floral

• Azul

FRAGRÂNCIA

• Característica

COR

• Amarelo

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO

Limpeza Pesada: 1/10
Limpeza Leve: 1/20
Manutenção: 1/50

Remoção Pesada: 1/4
Remoção Leve: 1/8

EMBALAGEM

5 Litros

COR

Indicado para pisos laváveis na remoção
de seladores, ceras emulsionáveis,
acabamentos acrílicos com várias
camadas acumuladas de tratamentos
de piso anteriores. Ideal para shoppings,
supermercados, clubes, condomínios,
escolas, escritórios, hospitais, hotéis,
indústrias e residências.

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

109003 5L

EMBALAGEM

5 Litros

CAIXA DE EMBARQUE

Cx 2x5 Litros
CÓDIGO P.A.

110001 5L

Inovação de Valor a Serviço de Nossos Clientes
Treinamentos com
Programas In Company

Tecnologia com Aplicativos Inteligentes
através da Cidade Audaxco

Educação à Distância (EAD)
através da Universidade AudaxCo

Estratégia com
Apoio de Marketing

Site interativo

Assistência Técnica Especializada

www.audaxco.com
19 3515-5000
Matriz Vinhedo:
11 3014-0307
Comercial São Paulo:
Comercial Rio de Janeiro: 21 3512-0715
Filial Recife: 81 3372-1779 | 81 3372-4034

Rua José Ferragut, 03
Bairro Capela - Vinhedo / SP
CEP: 13285-742

facebook.com/audaxco
instagram.com/audaxcobrasil
linkedin.com/company/audaxco
audaxco.com/blog

