


Dicas para montar um kit 
de limpeza e economizar 

na hora da compra

Linha Facilita



Economia na compra de 
produtos de limpeza

O uso de produtos de higiene e 
limpeza em casa é indispensável. As 
pessoas acumulam vários tipos de 
produtos, deixam guardados durante
muito tempo, e quando se dão
conta, o prazo de validade já foi. 

Isso acaba sendo um gasto a mais. 
Economizar dinheiro é sempre 
válido, porém algumas pessoas não 
sabem como fazer isso na hora de 
comprar produtos de higiene e 
limpeza.

Por isso selecionamos algumas dicas 
e sugestões que podem ser úteis na 
hora da compra desses produtos.

Boa leitura!



Pode parecer uma dica boba, mas é muito útil e

a maioria dos consumidores não faz isso.

Por exemplo, alguns produtos são vendidos de

forma concentrada e por não saberem disso, usam

de forma errada. 

O modo de uso é importante, pois pode conter

dicas de como fazer o produto render mais.

Sempre leia o rótulo dos
produtos de higiene e limpeza



Como já foi dito, alguns produtos são vendidos de forma 

concentrada. Quando não usados da maneira correta, 

causa desperdício. Porém, esse tipo de produto serve 

justamente para economizar. Pois ele deve ser diluído, 

rendendo mais.

Já os produtos prontos para o uso, são os produtos que tem 

em sua formulação quantidades divididas entre ativos e 

água, já equilibrados. Portanto já são vendidos para serem 

usados pronto uso. Neste caso, este produtos são 

destinados para limpeza doméstica ou locais comerciais de 

pequeno porte que não exige limpeza ultra pesada e o uso 

de produtos em quantidades menores, então vale a pena 

comprar produtos pronto uso.

Produtos concentrados

X
Produtos pronto uso



Aqui reforçamos a importância de se ler o rótulo!

Muitos consumidores compram o mesmo produto, com a 

mesma função e apenas com a marca diferente. 

Justamente por não se atentar à funcionalidade do 

produto.

O mais indicado é ler para que serve o produto e qual seu 

poder de limpeza, como por exemplo um limpador alcalino, 

este tem o poder de limpeza pesada, onde há sujeiras 

como gorduras vegetais, áreas de churrasqueiras contendo 

gorduras carbonizadas ou gorduras minerais, áreas como 

garagem de veículos, pois estes limpadores farão com que 

a sujeira se dissolva e você faça uma limpeza mais eficiente 

sem tanto esforço físico.

Várias marcas, um produto



Não seja influenciado pelas propagandas. As marcas mais 
famosas, consequentemente são mais caras e, nem sempre 
são a melhor opção.
Pergunte para outras pessoas, faça uma pesquisa básica com 
outros consumidores. Isso pode ajudar.
Há marcas menos famosas e mais baratas no mercado, que 
possuem a mesma funcionalidade e a mesma qualidade. 
Podendo ter esses atributos ou até mesmo superiores às 
marcas mais caras.
Por exemplo, os multiusos. Estes têm poder de 
desengorduração nas áreas de cozinhas, como em bancadas, 
armários, prateleiras, eles limpam, higienizam, perfumam e 
desengorduram superfícies em geral, portanto todos têm a 
mesma função, não sendo exigido a marca e sim seu poder 
de limpeza.

Nem sempre preço, é sinal de qualidade



Às vezes, algumas pessoas compram vários do mesmo 
produto de limpeza. Fazem isso por achar mais prático ir ao 
mercado menos vezes.

Entretanto, para fins de economia, é melhor comprar apenas 
o que está faltando no momento. Compre apenas o 
necessário.

Além disso, quando se tem o produto em abundancia, as 
pessoas tendem a usar de forma exacerbada, de forma 
inconsciente.

Contendo apenas 1 frasco do produto em questão, as 
pessoas gastam menos, por não ter outro frasco à 
disposição.

Não há necessidade de estocar



Para ter noção do valor dos produtos de 
higiene e limpeza é necessário conhecer 
vários estabelecimentos.

Visite e faça uma pesquisa de preços 
rápida entre eles. 

Veja o preço do mesmo produto (sendo da 
mesma marca) em vários locais diferentes 
e compare.

As diferenças podem ser grandes em redes 
de supermercados, em lojas específicas ou 
no mercadinho do bairro. 

Pesquise antes de comprar



Antes de ir às compras, faça uma lista dos produtos que 
estão faltando na sua despensa. Essas listas servem para 
manter a firmeza no que vai ser comprado. Para não haver 
confusões e você comprar algo que não seria necessário.
Trouxemos uma pequena lista de produtos indispensáveis:

 Detergente
 Desinfetante
 Água Sanitária
 Sabão em pó
 Sabão líquido
 Amaciante
 Multiusos

Essas são apenas sugestões, pois cada casa ou
estabelecimento possui sua particularidade. 

Faça uma lista de compras



Ambientes limpos com 
produtos adequados



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 microrganismos, auxiliando na prevenção de doenças. Indicada para o uso doméstico e em pequenos
escritórios.



Indicação

Desenvolvido para o uso doméstico, promove autobrilho com ação
antiderrapante e secagem rápida. Indicado para pisos como: paviflex,
plurigoma, lajotas não vitrificadas, granilites, cimento queimado e
concreto.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar: Aplicar o Facilita Impermeabilizante uniformemente sobre

a superfície limpa e seca, com o auxílio de um pano macio envolvido com

um rodo ou aplicador universal. Aguardar o tempo de 30 a 45 minutos

para o produto secar no piso. Após secar, caso seja necessário lustre com

enceradeira.

Facilita Impermeabilizante 
Autobrilho e antiderrapante



Produtos para 
limpeza de
ambientes 



Indicação

O Facilita Detergente Lava-Louças é um detergente pronto uso, com excelente 
desempenho. Formulado com matérias-primas inovadoras que não ressecam as 
mãos, deixando-as macias ao final do processo de lavagem manual de louças e 
utensílios. Ideal para estabelecimentos de alimentação, residências, escritórios, 
para ser usado na limpeza de louças e utensílios, em cozinhas e áreas de serviço.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar:  Umedecer a esponja de limpeza, aplicar o produto nela, em 

seguida esfregar nas superfícies a serem limpas, passar um pano limpo e úmido 

ou enxaguar. 

Para sujeiras mais pesadas: deixar o produto agir por alguns instantes. 

Para superfícies verticais: recomenda-se aplicar o produto diretamente no pano 

ou esponja de limpeza, esfregar e em seguida enxaguar.

Atenção: Para painéis de fogões: Limpar com a superfície fria.

Facilita Detergente Lava-louças
Inovação e rendimento na lavagem das louças e utensílios



Indicação

O Limpador Multiuso 4 em 1 é prático e eficiente: limpa, higieniza,
perfuma e desengordura superfícies em geral. Desenvolvido para uso
doméstico e para locais com baixo fluxo de pessoas. Indicado para limpeza 
de cozinhas, geladeiras, fogões, pias, banheiros, vidros, paredes, azulejos, 
plásticos, acrílicos, metais, superfícies laváveis e eletrodomésticos. 

Diluição: Pronto uso

Modo de usar: Aplicar o produto nas superfícies a serem limpas, em 

seguida, passar um pano limpo e úmido. Para sujeiras mais difíceis, deixar 

o produto agir por alguns instantes. Para superfícies verticais, recomenda-

se aplicar o produto diretamente no pano.

Atenção: Para painéis de fogões: Limpar com a superfície fria.

Facilita Multiuso
Versátil função 4 em 1



Facilita Saponáceo Cremoso
Brilho prático sem riscar

Indicação
Produto ideal para facilitar a limpeza dando brilho a diversas superfícies. 
Sua fórmula contém minerais com abrasividade adequada que permitem 
limpar sem riscar. Indicado para a limpeza de superfícies esmaltadas, 
cromadas, aço inox, porcelanas, louças, azulejos, banheiros, cozinhas, 
fórmicas, panelas e superfícies que exigem abrasividade.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Agitar antes de usar. Recomendamos testar o produto em uma pequena 
área, antes de usar. Aplicar o produto com o lado macio da esponja e 
esfregar. Depois remover completamente, não deixar o produto secar na 
superfície a ser limpa. Esfregar com movimentos circulares e enxaguar 
para remover os resíduos e intensificar o brilho.



Facilita Lustra Móveis
À base de silicone. Máximo brilho e proteção

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. Indicado para móveis, fórmicas e 
superfícies
esmaltadas.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Agitar bem antes de usar. Aplicar em um pano seco e limpo, espalhar de 
maneira uniforme pela área desejada. Lustrar com um pano seco para 
realçar o brilho. Dispensa o enxágue.



Facilita Limpa Vidros
Secagem rápida e sem manchas

Indicação
Produto prático e eficiente, que limpa, desembaça e desengordura, 
dando brilho a espelhos, vitrines e superfícies em acrílico. Indicado para 
vidros, vitrines, espelhos, para-brisas, vidraças, aço inoxidável, 
superfícies cromadas, acrílicos e fórmicas.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Aplicar o Limpa-Vidros Audax Facilita sobre a superfície a ser limpa. Em 
seguida, passar uma flanela seca para limpar e dar brilho. Não agitar o 
produto nem misturar água ou outra substância química.



Facilita Limpador Perfumado
Sensação de aconchego e perfume duradouro

Indicação
Desenvolvido para limpeza de sujidades leves em ambientes 
domésticos ou com baixo fluxo de pessoas. Possui agradáveis 
fragrâncias que perfumam por tempo prolongado. Indicado para 
pisos, azulejos, pias e superfícies laváveis.

Diluições: Limpeza Pesada: Pronto uso e Limpeza Geral: 1/30

Modo de usar
Para limpeza pesada: Umedecer o pano e aplicar sobre as superfícies 
a serem limpas. Lavar com água corrente objetos e utensílios 
utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.

Para limpeza geral: Diluir ½ copo americano (100 ml) de Audax 
Facilita Limpador Perfumado em 3 litros de água. Umedecer o pano e 
aplicar sobre as superfícies a serem limpas. Lavar com água corrente 
objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de 
reutilizá-los.



Indicação
Produto com fragrâncias delicadas e duradouras, 
desenvolvido com a finalidade de perfumar os ambientes, 
deixando-os mais aconchegantes e com uma sensação de 
bem-estar. Indicado para perfumar ambientes em geral, 
auxilia na eliminação de odores indesejáveis.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Disparar o jato para cima. Não direcionar sobre  pessoas, 
plantas, animais, alimentos, paredes, tecidos, chamas ou 
superfícies aquecidas.

Facilita Odorizador
Notas perfumadas da natureza para sua casa



Indicação
Limpadores à base de álcool, utilizados para limpeza 
doméstica em geral, de fácil aplicação e sem 
agressão às superfícies.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Umedecer um pano seco e limpo, aplicar nas 
superfícies a serem e limpas. Deixar o produto secar 
naturalmente. Não necessita de enxágue após 
aplicação.

Sobre o álcool 

O álcool, assim como o detergente e água sanitária (citados na lista anterior), atua como um item multiuso. Que é quando 
um produto possui varias finalidades. Esse é um produto de limpeza e higiene coringa para a sua despensa, ajudando ainda 
mais com o quesito economia.



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

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Para churrasqueiras e lareiras: Colocar aproximadamente 50g do 
produto no fundo da churrasqueira/ lareira. Colocar em volta do produto 
aplicado, o carvão ou madeira. Acender e deixar queimar para a 
formação das brasas. Nunca aplicar sobre o carvão/madeira, pois pode 
encharcar e demorar para acender.

Para rechauds: Colocar o álcool gel em um recipiente adequado para 
queima (recipientes em aço inox são ideais). Despejar o gel até 
completar o volume do recipiente escolhido. Certificar que o produto 
não irá transbordar. Acender com isqueiro ou fósforo.

Sobre o álcool acendedor 

Produto pronto uso, econômico, desenvolvido exclusivamente para propagar chama controlada, prolongada e segura, sem 
fumaça, nem risco de explosão.



Produtos para 
desinfecção de

superfícies 



Facilita Álcool Líquido 70°
Uso profissional e hospitalar

Indicação
Utilizado para limpeza profissional na desinfecção de ambientes. Indicado 
para locais que necessitam de desinfecção imediata, como: ambientes de 
assistência à saúde, clínicas odontológicas, farmácias, restaurantes, 
cozinhas industriais, postos de saúde, lanchonetes, postos de conveniência.

Em período de pandemia, para residências em locais como maçanetas de 
portas e janelas, bancadas e mobílias em geral, pisos, azulejos, fórmicas e 
vidros.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Umedecer um pano seco e limpo, aplicar nas superfícies a serem 
desinfetadas e limpas. Deixar agir por 10 minutos. Deixar o produto secar 
naturalmente. Não necessita de enxágue após aplicação.



Facilita Água Sanitária
2,5% de Cloro Ativo

Indicação
Alvejante para roupas, tecidos brancos e superfícies laváveis. Possui forte 
ação bactericida, eliminando os microrganismos nas superfícies. Indicado 
para desinfetar banheiros, pisos não tratados, mármores, louças, vidros, 
cerâmicas, azulejos em geral, ralos, lixeiras, vasos sanitários, e demais 
superfícies que necessitam de desinfecção e alvejamento. 

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Desinfecção: Usar o produto puro, aplicar sobre a superfície a ser limpa, 
deixar agir por 10 minutos, em seguida esfregar e enxaguar. 
Recomendação: Teste o produto em pequenas áreas antes de aplicá-lo.
Limpeza geral: Cozinhas, pisos azulejos e paredes. Adicionar 1 copo (200 
ml) de Facilita Água Sanitária para cada 5 litros de água. Deixar de molho 
por 10 minutos, esfregar e em seguida enxaguar.



Facilita Desinfetante
Ação bactericida e bacteriostática

Indicação
Com ação bactericida e agradável fragrância no ambiente, o 
desinfetante de uso geral, desenvolvido para ambientes domésticos. 
E estabelecimentos de pequeno porte. Comprovada ação bactericida 
contra as bactérias: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis
e Pseudomonas aeruginosa. Indicado para a desinfecção de 
superfícies laváveis em geral como: pisos frios, aparelhos sanitários, 
azulejos, ralos de banheiros.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Desinfecção: Usar o produto puro, aplicar sobre a superfície a ser 
limpa, deixar agir por 10 minutos, em seguida com auxílio de um 
mop ou pano limpo e seco e rodo, tirar o excesso residual da 
superfície. Dispensa enxágue. 



Produtos para 
lavanderia



Dicas para lavar roupas

 Separe as roupas brancas, das coloridas, pois alguns tecidos podem soltar tinta e manchar as peças.

 Para ter certeza que a roupa não soltará tinta, faça o teste: coloque um tecido branco umedecido sobre 
a roupa colorida e passe a ferro quente.

 Se o tecido branco manchar, é porque a roupa colorida está soltando tinta e, portanto, deve ser lavada 
separadamente. Essa peça de roupa colorida que está soltando tinta, não deve ser deixada de molho, e 
deve secar sempre à sombra, para não desbotar.

 Siga sempre as instruções de lavagem conforme orientações contidas nas etiquetas das roupas.

 Roupas de lã não devem ser deixadas de molho.

 Não é recomendado o uso de detergente em pó para lavagem de roupas de seda e de couro.



Indicação
Alvejante para roupas, tecidos brancos e superfícies laváveis. Possui forte ação 
bactericida, eliminando os microrganismos nas superfícies. Indicado para 
superfícies que necessitam de desinfecção e alvejamento. 

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Para lavagem de roupas (alvejar): Adicionar 1 copo (200 ml) de FACILITA ÁGUA 
SANITÁRIA para cada 20 litros de água. Deixar de molho por 30 minutos antes 
de iniciar a lavagem no tanque ou na máquina. Lembre-se: Não utilizar em 
roupas coloridas.

Remoção de manchas roupas e tecidos brancos: Diluir ½ copo (100 ml) de 
FACILITA ÁGUA SANITÁRIA em 5 litros de água. Colocar as roupas de molho por 
até 15 minutos, em seguida esfregar e enxaguar.

Importante: Não use FACILITA ÁGUA SANITÁRIA em tecidos de lã, seda, 
couro, lycra, roupas coloridas e qualquer roupa que apresente     
este símbolo nas etiquetas. 

Facilita Água Sanitária
2,5% de Cloro Ativo



Facilita Lava Roupas em Pó
Limpeza Profunda

Indicação
Indicado para a lavagem de roupas, tapetes, carpetes e demais 
tecidos em geral, promovendo uma limpeza profunda sem manchar 
as roupas e tecidos.

Diluição
140 g para cada ciclo de lavagem na máquina lava roupas.

Modo de usar
Colocar o lava roupas em pó no recipiente indicado dentro da 
máquina de lavar para que o produto aja adequadamente. Nunca 
coloque o detergente em pó diretamente sobre as roupas, pois pode 
manchá-las, iniciar o ciclo de lavagem.



Facilita Lava Roupas Líquido
Com branqueador óptico

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

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Colocar 100 ml do produto no recipiente indicado dentro da 
máquina de lavar para que o produto aja adequadamente, em 
seguida selecione o ciclo de lavagem. (referência máquina de 10 
kg)



Facilita Lava Roupas Líquido Coco
Roupas limpas e delicadamente perfumadas

Indicação
Produto elaborado à base de sabão de coco natural, especialmente 
indicado para a lavagem de roupas delicadas como: linho, lycra, 
lingerie, Jersey, lã, seda, roupas brancas e roupas de bebês.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Colocar de 100 ml  a 200 ml do produto no recipiente indicado 
dentro da máquina de lavar para que o produto aja 
adequadamente, em seguida selecione o ciclo de lavagem. 
(referência máquina de 8 a 10 kg)



Facilita Amaciante
Roupas mais macias e perfumadas

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

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Produto deve ser utilizado na última etapa do processo de lavagem, 
com nível de água médio durante 3 minutos, com temperatura 
ambiente. Utilize a tampa como dosador. Após a operação de 
lavagem, programe a máquina para mais um enxágue. Dissolva 3 
tampas do Amaciante Audax Facilita e despeje na máquina, 
completando o ciclo.



Facilita Passa Roupas
Roupas macias e fáceis de passar

Indicação
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. Indicado para todos os tipos de tecidos.

Diluição: Pronto uso

Modo de usar
Agitar o produto antes de usar. Aplicar o facilitador de passar Audax 
Facilita sobre a roupa mantendo a distância de 20 cm, não é 
necessário molhar demais o tecido, somente o processo de 
pulverização, em seguida passar a roupa com o ferro na temperatura 
indicada para cada tipo de tecido.



Gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre limpeza, desinfecção e 
dicas neste segmento? Acesse:

www.audaxco.com/blog
cidade.audaxco.com/cidadeaudaxco

Ou fale com nossa área de suporte técnico:

https://audaxco.com/servicos/assistencia-tecnica/duvidas-tecnicas/

Até a próxima!

http://www.audaxco.com/blog
https://cidade.audaxco.com/cidadeaudaxco
https://cidade.audaxco.com/cidadeaudaxco



