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Temos mais de 35 
anos de experiência 
em Soluções Globais 
de Higiene.
O elevado grau de especialização e a relação de 
serviço-qualidade que oferecemos tornaram-
nos uma empresa líder no setor da higiene e dos 
tratamentos químicos industriais.

Contamos com uma 
equipa de especialistas 
em limpeza e desinfeção, 
uma parte indispensável 
no desenvolvimento 
e crescimento da 
DISARP: investigamos, 
desenvolvemos e inovamos 
para criar os produtos e 
sistemas de doseamento 
adequados para cada setor 
e/ou área.

Na DISARP estamos muito conscientes da 
importância da limpeza de utensílios e su-
perfícies para evitar possíveis contágios, es-
pecialmente em determinadas áreas e se-
tores, tais como centros de saúde, casas de 
banho, laboratórios, indústria alimentar ou 
cozinhas.

Reforçar a higiene das mãos dos 
trabalhadores e clientes, aumentar 
a frequência das tarefas de limpeza 
e a combinação de detergentes e 
desinfetantes profissionais seguindo 
um plano de limpeza é uma medida 
preventiva contra o coronavírus 
SARS CoV-2 que proporciona 
segurança aos estabelecimentos 
abertos ao público.



Foi graças à nossa equipa de químicos e bió-
logos profissionais, comprometidos com e 
sensíveis às necessidades e expectativas do 
mercado, que foi possível criar esta linha de 
produtos.

Caracterizam-se por serem produtos quími-
cos de grande especificidade e elevado 

valor acrescentado.

A nossa estrutura empresarial en-
contra-se distribuída num edifício 

de escritórios equipado com a 
mais recente tecnologia, sala de 
formação técnica, laboratório 
de I+D+i, armazém logístico 
para matérias-primas, fábri-
ca de produção e uma sala 
limpa, todos eles equipados 
com a mais recente tecno-
logia, bem como um arma-
zém logístico para produtos 
acabados.

Utilizamos materiais de 
primeira qualidade, pro-
duzindo tanto a frio como 
a quente, conseguindo con-

centrados de alto desempe-
nho.

Cada detalhe é de importân-
cia vital para nós, e por isso, na 

DISARP, levamos a cabo todos os 
processos internamente.

Contamos com novas 
instalações construídas numa 
superfície de 17 000 metros 
quadrados, que cumprem com 
todas as normas ambientais 
exigidas pela legislação 
europeia. ISO 9001 e ISO 14001.

Os nossos produtos 
garantem qualidade e 
segurança em todos os 
processos de fabrico e 
comercialização.

A fábrica é controlada por um sistema inteli-
gente que produz consoante as previsões de 
vendas, para poder gerir a procura do merca-
do e o stock próprio de uma forma totalmen-
te automatizada.

Todos os processos passam por um controlo 
de qualidade intensivo com a ajuda de câ-
maras de visão artificial. As máquinas de em-
balagem automatizadas têm uma capacida-
de de produção de mais de 4000 garrafas 
por hora.

ISO 9001   ES086240-1
ISO 14001 ES086241-1
ISO 9001   ES086240-1
ISO 14001 ES086241-1



Impacto ambiental 
mais baixo

=

· Menos espaço de armazenamento

· Redução da carga de peso, redução dos 
riscos profissionais

Até 90%
menos transporte

-6045 camiões  =  26 600 barris de petróleo

Até 70%
menos embalagem

Trabalhamos todos os dias para 
encontrar novas soluções globais de 
higiene e desinfeção que ajudem a 
reduzir o impacto ambiental. 

Economizando água e energia, 
reduzindo ao mesmo tempo o 
desperdício.



Ao utilizar estes produtos químicos, é preciso 
conhecer os riscos associados e seguir as ins-
truções e conselhos de utilização. Esta infor-
mação está disponível no rótulo do produto 
e é ampliada na Ficha de Dados de Seguran-
ça (FDS), que tem de estar disponível para os 
trabalhadores, pois permite estabelecer pro-
cedimentos de trabalho seguros e tomar me-
didas para controlar e reduzir os riscos.

Quando se utilizam produtos químicos, tam-

Utilização
responsável

bém se deve utilizar equipamento de prote-
ção adequado, como luvas, óculos ou más-
caras, se o local não estiver suficientemente 
ventilado, pois alguns produtos podem emi-
tir gases nocivos para a saúde.

É também essencial ter presente que os pro-
dutos nunca devem ser misturados, já que 
isso pode causar explosões, reações violen-
tas, libertação de gases ou vapores tóxicos, 
ou fogo.

Os nossos produtos 
da linha bacter estão 
classificados em cinco 
grupos principais:

DETERGENTES

DESINFETANTES

INSETICIDAS

HIGIENE PESSOAL

DESENGORDURANTES

A seguir apresentamos 
em pormenor as áreas 
a limpar e/ou desinfetar 
e os produtos mais 
adequados.



REPELIN NATURE
DETERGENTE USO GERAL

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Com uma diluição de 1 a 2% em água consegue-se um grande 
poder de limpeza e ambientação

Zona
cozinha
A cozinha é um dos principais focos de 
bactérias. Embora à primeira vista não o 
vejamos, existem riscos microscópicos que 
tendemos a ignorar e que podem acabar 
por resultar na contaminação dos alimen-
tos que vamos comer e que nos podem dei-
xar doentes. 

A DISARP disponibiliza detergentes e desin-
fetantes profissionais ao abrigo do Registo HA 
adequados para utilização alimentar.

OXICUAT
DETERGENTE USO GERAL COM OXIGÉNIO ATIVO

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Uso diluído:
200-400 ml em 4 litros de água.
Uso direto:
Para sujidade difícil ou pequenas superfícies.

D E T E R G E N T E S

DSP 5.5 BACT
DETERGENTE LAVAGEM MANUAL DE LOUÇA

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Basta juntar uma pequena dose de produto numa esponja hume-
decida para obter uma excelente limpeza. Enxaguar com 
água potável. Lavar e secar as mãos após utilização. Em caso de 
contacto prolongado usar luvas de protecção



TERGOSAN BACT
DESENGORDURANTE USO GERAL PERFUMADO

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Pulverizar o produto puro ou diluído em água sobre a superfície 
a ser limpa, deixar atuar e enxaguar com água. Para a limpeza 
manual de pavimentos adicionar 100-300 ml por balde de 10 litros 
de água tépida, dependendo do nível de sujidade, enxaguar com 
água limpa e deixar secar.

DSP 5.5 BACT
 DETERGENTE MANUAL LOUÇA

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Adicionar uma pequena quantidade de produto a uma esponja 
humedecida com água. Esfregar.
Enxaguar com água potável.

D E T E R G E N T E S

CITRON CLOR HA
ALCALINO CLORADO
SUPERFÍCIES E MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Numa solução aquosa a 1%, deixar atuar durante pelo menos 5 mi-
nutos 

Nº de Registo 18-20-06260HA

D E S I N F E T A N T E S

BIOMAN
DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS
BACTERICIDA E DETERGENTE 

MODO DE UTILIZAÇÃO:
40ml de produto por litro de água com
um tempo mínimo de contacto de 5 minutos. 

Nº de Registo 19-20-04454 19-20-04454HA



CHEF BACTER
BACTERICIDA FUNGICIDA DETERGENTE
DESENGORDURANTE

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Uso diluído:
Em solução aquosa a 20-50%
Uso direto:
Para sujidade difícil ou pequenas superfícies. 

Nº de Registo 14-20/40-02984HA

MULTIBACTER
BACTERICIDA E FUNGICIDA

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
40ml de produto por litro de água e deixar atuar
no mínimo 5 minutos 

Nº de Registo 16-20/40-02985 16-20/40-02985HA

D E S I N F E T A N T E S

EFICLOR FOAM
BACTERICIDA ALCALINO CLORADO
DETERGENTE ESPUMA ACTIVA

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Utilizar em solução aquosa
de 4 a 7%

Nº de Registo 18-20-09387-HA

CUCAS KILL PLUS
DETERGENTE INSETICIDA PARA PAVIMENTOS

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Misturar cerca de 3-4 tampas (50-100 ml)
Diluir em balde de 10 litros.
Não é necessário enxaguar nem secar.

Nº de Registo 16-30-08156 16-30-08156 HA

I N S E T I C I D A



Zona WC 
e casas de 
banho
A humidade do ar, a alta tem-
peratura, a fraca ventilação e 
os resíduos orgânicos favore-
cem a proliferação de micró-
bios na casa de banho.

Por isso criámos estes produ-
tos especialmente para esta 
zona.

OXICUAT
DETERGENTE USO GERAL COM OXIGÉNIO ATIVO

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Uso diluído:
200-400 ml em 4 litros de água.
Uso direto:
Para sujidade difícil ou pequenas superfícies. 

D E T E R G E N T E S

SANITER M
DETERGENTE ÁCIDO
ANTI-CALCÁRIO HIGIENIZANTE

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Sujidade normal: Para azulejos e grandes superfícies, diluir o
produto a 0,1-0,5% em água. Aplicar o produto com um pano ou 
esfregona, não é necessário enxaguar.
Manchas difíceis: Aplicar o produto diretamente nos lavatórios, 
banheiras, chuveiros, bidés, urinóis e sanitas, deixar atuar 5 a 10 
minutos, remover com pano ou escova e enxaguar com água.



CLORCAPS
DETERGENTE CLORADO EM PASTILHAS EFERVESCENTES

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Dissolver 1 pastilha em 5 litros de água.

BIOMAN
DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS
BACTERICIDA E DETERGENTE 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
40 ml de produto por litro de água com
um tempo mínimo de contacto de 5 minutos. 

Nº de Registo 19-20-04454 19-20-04454HA

CLORANET
DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
5-8%. Aplicar, esfregar e deixar atuar durante 5 minutos
(bactericida) e 15 minutos (fungicida)
antes de enxaguar com água. 

Nº de Registo 18-20/40-09611

D E S I N F E T A N T E S

D E T E R G E N T E S

MULTIBACTER
BACTERICIDA E FUNGICIDA

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
40ml de produto por litro de água e deixar atuar
no mínimo 5 minutos 

Nº de Registo 16-20/40-02985 16-20/40-02985HA



CUCAS KILL PLUS
DETERGENTE INSETICIDA PARA PAVIMENTOS

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Misturar cerca de 3-4 tampas (50-100 ml)
Diluir em balde de 10 litros.
Não é necessário enxaguar nem secar.

Nº de Registo 16-30-08156 16-30-08156 HA

Saniter Bact elimina 
os germes
SEM LIXÍVIA
e limpa em 
profundidade para 
obter superfícies 
limpas e brilhantes.

I N S E T I C I D A

D E S I N F E T A N T E S

SANITER BACT
PRODUTO DE LIMPEZA DESINFETANTE PARA WC E
CASAS DE BANHO

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Diluir em água em doses superiores a 20% do produto.

Nº de Registo 14-20/40-03054



Multi-
superfícies

REPELIN NATURE
DETERGENTE USO GERAL

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Com uma diluição de 1 a 2% em água consegue-se um grande 
poder de limpeza e ambientação

D E T E R G E N T E S

A limpeza diária deve ser feita com 
água e detergentes, prestando es-
pecial atenção às zonas de receção e 
a todas as zonas que são tocadas com 
mais frequência.
*Recomenda-se a utilização de desinfetan-
tes em corrimões, botões de pressão, puxa-
dores, maçanetas de porta, telefones, caixas de 
correio, etc. Se possível, esta atividade deve ser reali-
zada frequentemente, dependendo do tráfego na zona.

TERGOSAN BACT
DESENGORDURANTE USO GERAL PERFUMADO

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Pulverizar o produto puro ou diluído em água sobre a superfície 
a ser limpa, deixar atuar e enxaguar com água. Para a limpeza 
manual de pavimentos adicionar 100-300 ml por balde de 10 litros 
de água tépida, dependendo do nível de sujidade, enxaguar com 
água limpa e deixar secar.



D E T E R G E N T E S

OXICUAT
DETERGENTE USO GERAL COM OXIGÉNIO ATIVO

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Uso diluído:
200-400 ml em 4 litros de água.
Uso direto:
Para sujidade difícil ou pequenas superfícies. 

CRISSOL 20
DETERGENTE DE VIDROS COM BIOÁLCOOL EXTRA
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Utiliza-se puro, pulverizando-o diretamente na superfície a ser 
limpa. Em seguida, esfrega-se e seca-se completamente com um 
pano limpo e seco.

CLORANET
DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
5-8%. Aplicar, esfregar e deixar durante 5 minutos
(bactericida) e 15 minutos (fungicida)
antes de enxaguar com água. 

Nº de Registo 18-20/40-09611

D E S I N F E T A N T E S



SANITER BACT
PRODUTO DE LIMPEZA DESINFETANTE PARA WC E CASAS 
DE BANHO

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Diluir em água em doses superiores a 20% do produto.

Nº de Registo 14-20/40-03054

D E S I N F E T A N T E S

BIOMAN
DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS
BACTERICIDA E DETERGENTE 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
40 ml de produto por litro de água com
um tempo mínimo de contacto de 5 minutos. 

Nº de Registo 19-20-04454 19-20-04454HA

MULTIBACTER
BACTERICIDA E FUNGICIDA

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
40ml de produto por litro de água e deixar atuar
no mínimo 5 minutos 

Nº de Registo 16-20/40-02985 16-20/40-02985HA



Higiene
das mãos

A higiene das mãos é a medida mais simples 
e eficaz para prevenir a transmissão de 
microrganismos, incluindo o coronavírus 
2019, devido ao seu envelope lipídico que é 
desativado pelas substâncias surfactantes dos 
sabonetes/sabões.
Não é necessário utilizar sabão/sabonete 
desinfetantes, o sabão/sabonete normal para as 
mãos, seja sólido ou líquido é suficiente. O importante 
é a duração da fricção, que deve ser de pelo menos 40-
60 segundos.
Outra opção é utilizar uma solução hidroalcoólica, mas se as mãos 
estiverem sujas não será eficaz, por isso recomenda-se a lavagem com água e sabão.

DREAMHAND BACT
GEL DE MÃOS NEUTRO BACTERICIDA 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Aplicar uma pequena quantidade nas mãos molhadas, esfregar
suavemente para obter uma espuma consistente e enxaguar com
muita água. É aconselhável utilizar o produto com os nossos dispen-
sadores de gel apropriados para a viscosidade do produto. 

LAVAGEM DAS MÃOS COM ENXAGUAMENTO

DREAMHAND GEL HD
GEL DE MÃOS 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Aplicar nas mãos molhadas.  É aconselhável utilizar o produto com os 
nossos dispensadores de gel apropriados para a viscosidade do pro-
duto.



LAVAGEM DAS MÃOS SEM ENXAGUAMENTO

DREAMHAND FOAM PURE
ESPUMA PARA LAVAGEM DE MÃOS 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Utilizar apenas com doseadores de espuma. Aplicar na palma de 
uma mão e esfregar ambas as mãos durante 30 segundos até fica-
rem completamente secas. 

 

DREAMHAND FOAM
ESPUMA PARA LAVAGEM DE MÃOS USO FREQUENTE
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Utilizar o produto apenas com doseadores de espuma. Aplicar uma 
pequena quantidade de espuma nas mãos molhadas, esfregar sua-
vemente e enxaguar com bastante água.

DREAMHAND FOAM BACT
LAVAGEM DE MÃOS DE ESPUMA 
AÇÃO HIGIENIZANTE
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Aplicar uma pequena quantidade nas mãos molhadas, esfregar sua-
vemente e enxaguar com bastante água.

LAVAGEM DAS MÃOS COM ENXAGUAMENTO



DREAMHAND
HIDROALCOÓLICO
GEL DE MANOS HIDROALCOÓLICO 70%V/V

MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Para assegurar a máxima higiene das mãos, aplicar produto 
suficiente na palma de uma mão para cobrir completamente
ambas as mãos, esfregar as mãos durante 15 segundos, cobrindo 
bem todas as superfícies e esperar que o produto seque 
completamente.

HIGISOL 70 HIGIENIZANTE
HIDROALCOÓLICO. HIGIENIZANTE ANTISSÉPTICO DE MÃOS 
E SUPERFÍCIES. 70% V/V DE ÁLCOOL

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Antisséptico de mãos: Apenas para uso externo. Aplicar 3ml de 
produto nas mãos limpas e secas, esfregar as mãos até secar, ten-
tando espalhar o produto por toda a superfície (palmas e costas)
Antisséptico de superfícies: Pulverizar o produto na superfície a 
higienizar e esfregar com pano até evaporar.

 

LAVAGEM DAS MÃOS SEM ENXAGUAMENTO
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