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SÃO SÓ VANTAGENS
Recarga em vácuo sem gotear

Fácil de usar por qualquer utilizador

Poupança em armazenamento

Poupança em gestão de resíduos

Poupança em transporte

Redução de CO2

Mínimo de resíduos plásticos



COMO FUNCIONA?

O departamento de I+D+i da Disarp não pára 
de inovar no desenvolvimento de produtos 
e sistemas ecológicos, com o objetivo de 
facilitar a utilização por parte de todos os 

intervenientes 

INSERIR 
AQUI

PULVERIZADOR

CAIXA 12 BOLSAS 500 ML

APRESENTAÇÃO

INSERIR 
AQUI

SABONETEIRA





FÁCIL DE USAR.

1.Inserir a bolsa de produto no 
pulverizador

2. Enroscar a cabeça do 
pulverizador

3. Pronto a usar.

VANTAGENS
Recarga em vácuo, utilização do produto a 100%
Eliminação da embalagem rígida a 100%
+ Ecológico
+ Divisível
- Peso
- Derrames



FÁCIL DE USAR.

1. Inserir a bolsa de produto 
na saboneteira

2. Pronto a usar

PERSONALIZAMOS AS 
SABONETEIRAS COM
O SEU LOGOTIPO

TIPOS DE SABONETEIRAS:
GEL · ESPUMA

VANTAGENS
Recarga em vácuo, utilização do produto a 100%
Eliminação da embalagem rígida a 100%
+ Ecológico
+ Divisível
- Peso
- Derrames



Fabricamos 
produtos 

cosméticos para 
todo o tipo de 
peles, até as 

mais delicadas.



HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE MÃOS EM BOLSA

ESPUMA PARA LAVAGEM DE MÃOS EM BOLSA

DREAMHAND GEL 
HD
GEL NEUTRO PARA 
LAVAGEM DE MÃOS
FORMATOS:
500 ML
12x500 ML

DREAMHAND
BACT
GEL NEUTRO 
HIGIENIZANTE PARA 
LAVAGEM DE MÃOS.
SEM PERFUME
FORMATOS:
500 ML
12x500 ML

DREAMHAND 
HIDROALCOÓLICO
GEL HIGIENIZANTE PARA
MÃOS. SEM ENXAGUAMENTO

70% V/V DE ÁLCOOL

FORMATOS:
500 ML
12x500 ML

DREAMHAND 
FOAM-ECOLABEL
ESPUMA PARA LAVAGEM 
DE MÃOS
FORMATOS:
500 ML
12x500 ML

DREAMHAND 
FOAM-BACT
ESPUMA PARA LAVAGEM 
DE MÃOS HIGIENIZANTE
FORMATOS:
500 ML
 12x500 ML

DREAMHAND 
FOAM-PURE
ESPUMA PARA LAVAGEM 
DE MÃOS HIGIENIZANTE 
PERFUMADA.
SEM ENXAGUAMENTO
FORMATOS:
500 ML
12x500 ML

HIGISOL 70
SOLUÇÃO HIGIENIZANTE
HIDROALCOÓLICA PARA
MÃOS E SUPERFICIES
70% M/V DE ÁLCOOL

FORMATOS:
500 ML
12x500 ML



SOLUÇÃO HIGIENIZANTE
HIDROALCOÓLICA PARA
MÃOS E SUPERFICIES

HIGISOL 70

√ 70% M/V DE ÁLCOOL

√ Sem fragrância e rápida evaporação

√ Produto recomendado para da higienização de superfícies, pronto a usar, 
sem
diluição, por pulverização em superfícies

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

SANITER BACT
PRODUTO DE LIMPEZA HIGIENIZANTE
PERFUMADO
√ Autorizado para uso ambiental.

√ Bactericida e fungicida. Cumpre a norma 
UNE-EN 13697 em condições de sujidade. Antisséticos e desinfetantes químicos.   

√ Produto de limpeza perfumado que pode ser utilizado em todos os tipos de 
superfícies e que garante a desinfeção das mesmas.  Aplicação por pessoal 
profissional. 

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

DETERGENTE MULTIUSOS COM
OXIGÉNIO ATIVO

OXICUAT RTU

√ Pronto a usar, tem grande poder desodorizante, elimina a 
sujidade e os maus cheiros

√ O seu teor de oxigénio ativo e quaternários de amónio 
garante a máxima higiene das superfícies tratadas.

√ Aplicável em todos os tipos de superfícies e objetos
resistentes à água.

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

AUTORIZADO PARA USO AMBIENTAL N.º REG 
PESTICIDAS DGSA E S.L

Na Disarp estamos conscientes da 
importância da limpeza e higienização 
de utensílios e superfícies para evitar 
possíveis contágios.

A partir do nosso departamento de 
I+D+i, oferecemos uma vasta gama de 
higienizantes para eliminar vírus, fungos 
ou bactérias



DESENGORDURANTE GERAL
EU ECOLABEL

VORAX D16

√ Pronto a usar. Produto de limpeza desengordurante que 
cumpre os critérios do rótulo ecológico europeu.

√ Formulação não perfumada e de baixa alcalinidade que 
permite a sua utilização em todos os tipos de superfícies.

√ Ideal para limpar a cozinha e todas as superfícies onde se 
acumulam gorduras e sujidade.

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

LIMPA VIDROS MULTIUSOS
EU ECOLABEL

MULTICRIS

√ Pronto a usar. Produto de limpeza que cumpre os critérios 
do rótulo ecológico europeu.

√ Agradavelmente perfumado.

√ Seca rapidamente sem deixar quaisquer marcas ou resíduos. 

√ Produto de limpeza multiusos para limpeza diária. Indicado 
para vidro, espelhos, mobiliário, superfícies laváveis, etc.

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

DETERGENTE PARA CASA DE BANHO
EU ECOLABEL

SANITER

√ Pronto a usar. Produto de limpeza anticalcário que cumpre 
os critérios do rótulo ecológico europeu.

√ Agradavelmente perfumado.

√ Especialmente formulado para a manutenção regular de su-
perfícies expostas a contactos com água que deixam resíduos 
calcários.

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

DSP 5.5 BACT
DETERGENTE LAVAGEM MANUAL DE LOUÇA
√ Produto de elevada concentração que lhe confere um alto rendimento e um extraordinário poder 
desengordurante, 
garantido um acabamento perfeito de todo o tipo de louça.
√ Elimina altos conteúdos de gordura e os maus odores das superfícies que estão em contacto com 
alimentos.
√ Não contem perfumes, não deixa odores, nem sabores estranhos sobre a louça lavada.
√ Apto para utilizar na indústria alimentar na lavagem manual de todo o tipo de utensílios de cozinha

12 BOLSAS DE 500ML



PURIFICADOR AMBIENTE
AÇÃO PROLONGADA

AMBIENTADOR. NOTAS SENSUAIS
E RELAXANTES

AMBIENTADOR. PERSISTENTE
FLORAL INTENSO

AMBISSOL SPA

AIRNOR 13

√ Ambientador de gota com alta concentração de perfume.

√ Agradáveis notas verdes e florais de elevada persistência.

√ Grande rendimento, algumas gotas são suficientes para eliminar os 
maus cheiros e para ambientar espaços de grandes dimensões.

√ Indicado para espaços muito frequentados e com pouca ventilação, 
tais como casas de banho, vestuários ou divisões fechadas.

√ Ambientador de gota com alta concentração de perfume. 

√ Agradáveis notas florais de alta intensidade e persistência.

√ Grande rendimento, algumas gotas são suficientes para elimi-
nar os maus cheiros e para ambientar espaços de grandes di-
mensões.

√ Indicado para espaços muito frequentados e com pouca venti-
lação, tais como casas de banho, vestuários ou divisões fechadas.

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

√ Ambientador à base de álcool que permite uma melhor 
distribuição.

√ Agradáveis notas herbais e frutadas conferem calidez 
e sensualidade. 

√ Excelente rendimento, mantém-se de forma uniforme 
e duradoura no ambiente.

√ Indicado para todos os tipos de espaços onde se pre-
tenda oferecer uma agradável sensação de frescura e 
bem-estar.

GERMEX F12

AMBIENTADORES



FRAGRÂNCIA. NOTAS FRESCAS
E SENSUAIS

FRAGRÂNCIA. NOTAS FRESCAS E LIGEIRAS

FRAGRÂNCIA. NOTAS ELEGANTES
E SENSUAIS

RUBI

ZAFIRO

√ Frangrância de alta qualidade com uma alta concentração de bioálcool que 
permite uma melhor distribuição.

√ Agradáveis notas cítricas, verdes e florais conferem frescura e leveza aos 
espaços.

√  Excelente rendimento, mantém-se de forma uniforme e duradoura no ambiente.

√ Indicado para todos os tipos de espaços onde se pretenda oferecer uma 
agradável sensação de elegância e limpeza.

√ Frangrância de alta qualidade com uma alta concentração 
de bioálcool que permite uma melhor distribuição.

√ Agradáveis notas orientais e florais conferem intensidade 
e personalidade aos espaços.

√ Excelente rendimento, mantém-se de forma uniforme e 
duradoura no ambiente.

√ Indicado para todos os tipos de espaços onde se pretenda 
proporcionar um ambiente atual e uma agradável sensação 
de elegância e limpeza.

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

12 BOLSAS
PULVERIZADOR COMPLETO

DIAMANTE

√ Frangrância de alta qualidade com uma alta concen-
tração de bioálcool que permite uma melhor distribui-
ção.

√ Agradáveis notas de madeira e fruta conferem calidez 
aos espaços.

√  Excelente rendimento, mantém-se de forma uniforme 
e duradoura no ambiente.

√ Indicado para todos os tipos de espaços onde se pre-
tenda oferecer uma agradável sensação de elegância 
e limpeza.

FRAGRÂNCIAS



Fórmula perfumada · Sem necessidade de enxaguar · Ecofriendly

NOVIDADE

Polígono Industrial DISARP
Nuevo Acceso Playa, 22

46710 Daimús (Valência) Espanha
+34 96 281 94 84

comercial@disarp.com · www.disarp.com





+ info: www.disarp.com
Polígono Industrial DISARP · Nuevo acceso Playa 22

46710 Daimús (Valência) Espanha
comercial@disarp.com · (+34) 962 81 94 84
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