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Água 
Sanitária

A ÁGUA SANITÁRIA LUAZUL é um limpador de uso geral
indicado para alvejar roupas brancas e desinfetar superfícies
fixas e ambientes comuns em geral. Possui poder bactericida.

COMO ALVEJANTE PARA ROUPAS BRANCAS: Diluir 100ml de
Água Sanitária Luazul para 10 litros de água. Mergulhe a roupa
nesta solução por 10 minutos. Enxague e continue a lavagem
com sabão. Para remoção de manchas, diluir 100ml da produto
para 5 litros de água.

COMO DESINFETANTE: Aplicar o produto sobre a superfície a
ser desinfetada e deixar agir por 10 minutos. Enxaguar em
seguida.

Disponível nos Tamanhos
5 LT
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ÁGUA SANITÁRA LUAZUL



Álcool em 
Gel 70˚

O ÁLCOOL GEL 70˚ LUAZUL é um produto recomendado para 
limpeza de superfícies tais como: vidros, fórmicas, pisos, 
azulejos e superfícies plásticas em geral. Possui poder 
bactericida.

COMO LIMPADOR BACTERICIDA: Com auxílio de um pano 
limpo e seco, aplicar uma pequena quantidade do produto na 
superfície a ser tratada espalhando bem o produto. Deixar agir 
por 10 minutos. Deixar secar em seguida.Disponível nos Tamanhos

5 LT
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ÁLCOOL GEL 70˚ LUAZUL



Álcool 
Líquido 70˚

O ÁLCOOL LÍQUIDO 70° é um desinfetante hospitalar para
superfícies fixas e artigos não críticos. Possui poder
bactericida.

COMO DESINFETANTE BACTERICIDA: Com auxílio de um pano
limpo e seco, aplicar uma pequena quantidade do produto na
superfície a ser tratada espalhando bem o produto. Deixar agir
por 10 minutos. Deixar secar em seguida.Disponível nos Tamanhos
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ÁLCOOL LÍQUIDO 70˚ 
LUAZUL

5 LT1 LT



Amaciante 
sem cheiro

O AMACIANTE NEUTRO LUAZUL um produto indicado para 
deixar as roupas macias sem a adição de fragrância. 
Totalmente neutro, incolor e sem cheiro, o amaciante neutro 
Luazul vai preparar sua roupa com a maciez desejada na hora 
de aplicar a fragrância da sua lavanderia.

COMO AMACIANTE DE ROUPAS: Na máquina de lavar, colocar 
5 ml do produto por kg de roupa a ser lavada. O produto deve 
ser colocado na última operação de lavagem, antes do último 
enxague, ou no dispenser reservado para amaciante. Disponível nos Tamanhos

5 LT
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AMACIANTE NEUTRO 
LUAZUL



Cera 
Acrílica

A LUAWAX ACR é uma cera impermeabilizante acrílica
para acabamento em pisos laváveis. Resistente ao
constante impacto e produtos de manutenção. Deixa o
piso com uma película resistente e aparência de brilho
molhado. Recomendado principalmente para pisos de
madeira. Possui um alto poder de brilho duradouro.

COMO CERA LUSTRADORA: Lavar o piso com removedor
de cera, para remoção total de sujeiras e ceras
incrustradas. Caso o piso seja muito poroso recomenda-
se a aplicação de uma 2ª demão. Iniciar aplicação de
LUAWAX ACR de forma uniforme. Após a 1ª demão,
aguardar por cerca de 30 minutos para a 2ª aplicação. E
assim sucessivamente. É recomendada a aplicação de 2
a 3 camadas seguidas.

Disponível nos Tamanhos
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LUAWAX ACR

5 LT1 LT



Cera Líquida 
para Pisos

A CERATEK PLUS é uma cera premium auto brilho perfumada a base
de cera de carnaúba, recomendada para limpeza, brilho e
conservação de pisos tais como: Sintético, Cerâmicas, Lajotas,
Mármores, Vinílico, Paviflex, Borrachas, Taco, Carpete de madeira,
Assoalhos, etc. Devido a presença de abrilhantadores em sua
formulação o produto consegue alcançar brilho sem a necessidade
de uso de enceradeira após sua aplicação.

COMO CERA LUSTRADORA: Aplicar CERATEK PLUS com auxílio
de passador de cera ou pano. Passar por toda a superfície
obedecendo ao mesmo sentido de aplicação. Se possível,
reservar a área até que esteja completamente seca. Não é
necessário o uso de enceradeira para dar brilho.

Disponível nos Tamanhos
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CERATEK PLUS

5 LT1 LT



Cloro Líquido

O HIPOCLORITO DE SÓDIO LUAZUL é indicado na higienização e
desinfecção de superfícies fixas e pisos, removendo o mofo e
incrustações de lodo. Pode ser usado em banheiros, azulejos, caixas de
gorduras e materiais não metálicos. Possui poder bactericida.

COMO DESINFETANTE: Aplicar o produto puro com auxílio de esfregão
ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e,
em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.

COMO LIMPADOR: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 10 partes de água. Em situações
críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a
solução com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser
limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de
esfrega e água. Deixar secar.

Disponível nos Tamanhos
5 LT
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HIPOCLORITO DE SÓDIO 
LUAZUL



Cloro a 1%

O HIPOCLORITO DE SÓDIO LUAZUL 1% é um produto com baixo teor de
cloro elaborado para desinfecção de ambientes relacionados com
assistência a saúde. O mesmo é indicado para desinfecção de pisos,
paredes, móveis e artigos não críticos em clínicas, consultórios e
hospitais em geral. Possui poder bactericida.

COMO DESINFETANTE: Aplicar o produto puro com auxílio de esfregão
ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e,
em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.

COMO LIMPADOR: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 10 partes de água. Em situações
críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a
solução com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser
limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de
esfrega e água. Deixar secar.

Disponível nos Tamanhos
5 LT
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HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 
LUAZUL



Desengordurante 
Perfumado

O CLEAN 1000 PERFUME é um detergente desengordurante perfumado,
recomendado para limpeza de fornos, motores, fogões, entre outras
superfícies à ação de gorduras, óleos e materiais de graxa. O produto
também pode ser utilizado na limpeza de superfícies laváveis tais como
pisos e azulejos.

COMO DESENGORDURANTE: Em um recipiente plástico diluir o
produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água.
Em situações críticas diminuir a proporção da água e homogeneizar.
Aplicar a solução preparada e diluída diretamente sobre a superfície
a ser limpa. Realizar a limpeza com uma escova, esponja ou pano.
Finalizar com pano úmido. Enxaguar em seguida.

Disponível nos Tamanhos
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CLEAN 1000 PERFUME

5 LT



Desengordurante 
Sem Cheiro

O CLEAN 1000 CRISTAL é um detergente desengordurante alcalino, sem
cheiro nem cor, recomendado para limpeza de fornos, motores, fogões,
entre outras superfícies à ação de gorduras, óleos e materiais de graxa.
O produto também pode ser utilizado na limpeza de superfícies laváveis
tais como pisos e azulejos.

COMO DESENGORDURANTE: Em um recipiente plástico diluir o
produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água.
Em situações críticas diminuir a proporção da água e
homogeneizar. Aplicar a solução preparada e diluída diretamente
sobre a superfície a ser limpa. Realizar a limpeza com uma escova,
esponja ou pano. Finalizar com pano úmido. Enxaguar em seguida.

Disponível nos Tamanhos
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CLEAN 1000 CRISTAL

5 LT



Desengraxante 
para Pisos

O LUAGRAX 1000 PISO é um detergente altamente alcalino que tem
como função principal a remoção de ceras em pisos e outras crostas
de sujeira.

COMO REMOVEDOR DE CERA: Em um recipiente plástico diluir o
produto na proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água.
Em situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar.
Aplicar a solução diretamente nas áreas e esfregar. Retirar o excesso
com um rodo. Lavar com água. Para melhores resultados, lavar a
área com limpa pisos neutro após o uso.

Disponível nos Tamanhos
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LUAGRAX 1000 PISO

5 LT1 LT



Desincrustante
O LUAGRAX 1000 COZINHA é um desincrustante alcalino concentrado indicado na
utilização em superfícies de demandem um alto poder de remoção de gorduras e
crostas de sujeiras. Ideal para limpeza de grelhas pós-churrasco, grill, chapas,
utensílios e coifas.

PARA INCRUSTAÇÕES LEVES: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção
de 1 parte do produto para 20 partes de água. Em situações críticas, diminuir a
proporção da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente sobre a superfície a
ser tratada, e em seguida esfregar e deixar agir por 5 minutos. Enxaguar a superfície
com água limpa.

COMO LIMPA GRELHA E GRILL: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 1 parte de água. Colocar a solução no
Pulverizador Branco Luazul com cuidado, para não derramar no frasco. Borrifar a
solução diretamente na Grelha/Grill. Deixar agir por 10 minutos. Em seguida, fazer a
esfrega com esponja ou escova de aço. Enxaguar a superfície com água limpa.

PARA LIMPEZA DE COIFAS: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção
de 1 parte de produto para 1 parte de água. Colocar a solução no Pulverizador Branco
Luazul com cuidado, para não derramar no frasco. Borrifar a solução diretamente na
parte externa da Coifa e nas grades internas, caso necessário. Deixar agir por 10
minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova de aço. Enxaguar a
superfície com água limpa.

Disponível nos Tamanhos
5 LT1 LT

LUAGRAX 1000 COZINHA
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Detergente 
Concentrado 
Perfumado

O LUALAV é um detergente líquido perfumado concentrado e
extremamente versátil para qualquer tipo de limpeza. Sua formulação
é especialmente preparada para poder atuar desde a lavagem de
roupas até a limpeza de pisos, paredes, banheiros e cozinhas. Possui
PH neutro. Disponível nas fragrâncias Erva Doce e Lavanda.

COMO LAVA ROUPAS: Para utilização em máquinas de lavar, após o
primeiro enxague com pré-lavagem, adicionar na máquina 10 ml do
produto para cada quilo de roupa a ser lavada.

PARA LIMPEZA GERAL: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 10 partes de água. Em situações
críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a
solução sobre as áreas a serem limpas, esfregar com auxílio de
esponja, pano ou similar, e em seguida, enxaguar.

Disponível nos Tamanhos
5 LT
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LUALAV



Detergente 
Clorado a 1%

Disponível nos Tamanhos
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CLORO CLEAN

5 LT1 LT

O CLORO CLEAN é um detergente clorado de uso geral e de ação
espumante usado na remoção de bolores, gorduras, foligem, e demais
sujeiras em superfícies fixas. Ideal para limpeza e higienização de
áreas alimentícias. Pode ser usado em pisos, paredes, azulejos,
bancadas de inox, tábuas de corte, talheres etc. O poder de
desinfecção e limpeza em um só produto.

COMO DESINFETANTE: Aplicar o produto puro com auxílio de esfregão
ou escova sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 5 minutos e,
em seguida, remover com auxílio de esfrega e água. Deixar secar.

COMO LIMPADOR: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações
críticas diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a
solução com auxílio de esfregão ou escova sobre a superfície a ser
limpa. Deixar agir por 5 minutos e, em seguida, remover com auxílio de
esfrega e água. Deixar secar.



Detergente 
Neutro

O DETERGENTE NEUTRO LUAZUL é utilizado e limpeza de louças,
panela e utensílio doméstico em geral. Pode ser usado para limpeza
geral de áreas residenciais e industriais. Possui PH neutro.

COMO LAVA LOUÇAS: Aplicar uma pequena quantidade do produto
puro sobre uma esponja umedecida e esfregar sobre os objetos ou
superfícies a serem limpas. Lavar, em seguida, com água.

PARA LIMPEZA GERAL: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 10 partes de água. Em
situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar.
Aplicar a solução sobre as áreas a serem limpas, esfregar com auxílio
de esponja, pano ou similar, e em seguida, enxaguar.

Disponível nos Tamanhos
5 LT
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DETERGENTE NEUTRO 
LUAZUL



Gel Acendedor 
80 INPM

O ÁLCOOL GEL FIRE é um composto em gel a base de álcool hidratado
que mantém o fogo queimando por mais tempo e com segurança. É
indicado para acendimento de carvão e lenha. Pode também ser usado
em recipientes como Rechauds para aquecimento de panelas.

COMO GEL ACENDEDOR: Colocar uma pequena quantidade pura do
produto no fundo do rechaud, da churrasqueira ou da lareira, e toque
com chama para acendê-la. Organizar o carvão e a lenha de modo a
receber as chamas. Acender com cuidado o fogo, de preferência com
um fósforo. Não derramar sobre o fogo.Disponível nos Tamanhos
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ÁLCOOL GEL FIRE

5 LT500 ML



Limpa 
Alumínio

Disponível nos Tamanhos
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LUAJATO 1000

5 LT1 LT

O LUAJATO 1000 é um detergente ácido, recomendado no
tratamento de superfícies sujeitas a ação de ferrugem e
incrustações, causadas por ação corrosiva. Remove a ferrugem e
restaura o brilho do metal. Por ser usado tanto na cozinha quanto
em motores e peças de carros.

PARA USO NA COZINHA: Em um recipiente plástico diluir o produto
na proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água. Em
situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar.
Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Deixar agir por 5
minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova de
aço, ou similar, até sair toda a sujeira. Enxaguar.

PARA USO AUTOMOTIVO: Em um recipiente plástico diluir o produto
na proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água. Em
situações críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar.
Jatear ou aplicar a solução nas partes a serem limpas, deixando agir
por 5 minutos. Enxaguar em seguida.



Limpador 
Perfumado 

Concentrado

O LUAMIX SC é um limpador perfumado super concentrado indicado
para limpeza e odorização de áreas e ambientes, tais como cozinhas,
banheiros, ralos e áreas de circulação em geral. Fragrâncias exclusivas
que garantem um perfume agradável na limpeza – Carícia Anti-Mofo,
Capim Limão, Iguatemi e Silvestre.

COMO LIMPADOR: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água. Em situações
críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Aplicar a
solução sobre as áreas a serem limpas e odorizadas, esfregar com
auxílio de um pano ou similar, e em seguida, enxaguar.Disponível nos Tamanhos
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LUAMIX SC

5 LT



Neutralizador 
de Cloro

O NEUTROCLOR é indicado para neutralizar o residual de cloro e
alcalinidade do processo de lavagem, mantendo o pH ideal para o
processo de amaciamento e centrifugação dos tecidos de acordo com o
processo indicado, prolongando a vida útil dos tecidos lavados e
reduzindo o stress das fibras. Além disso, o Neutroclor ainda reduz
aspereza das roupas, evita o amarelamento e encinzentamento, reduz a
quantidade de enxágues finais, e impede a presença de traças nos
tecidos em descanso.

COMO NEUTRALIZADOR DE PH: Aplicar o produto a proporção
indicada, no molho de umectação ou diretamente no reservatório da
máquina, de forma manual ou automática.Disponível nos Tamanhos
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NEUTROCLOR

5 LT



Neutralizador 
de Odores

O SANI CLEAN é um produto utilizado na aromatização de sanitários
químicos onde não é possível a constante troca de água. A função do
SANI CLEAN é evitar a propagação de forte odor causado por esta
situação e diluir os dejetos levando-os para o fundo do recipiente.
Pode ser usado em cabinas móveis (WC itinerante) e banheiros de
ônibus.

COMO NEUTRALIZADOR DE ODORES: Aplicar o produto nas caixas
de recepção de dejetos. Lavar a caixa, colocar o nível solicitado de
água, e em seguida, colocar o produto. Recomendamos 25ml de
SANI CLEAN para cada 10 Lt de água. Depois deste tempo é
necessário limpar a caixa de dejetos e iniciar novo processo. Se
não for possível após as 4 horas colocar uma nova carga do
produto, porém em quantidades dobradas (50ml do produto para
cada 10 litros de água).

Disponível nos Tamanhos
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SANI CLEAN

5 LT



Pasta 
Umectante

Disponível nos Tamanhos
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LUAPREX

5 KG

O LUAPREX é uma pasta usada na pré-lavagem de tecidos, auxiliando
na remoção de sujeiras pesadas. Sua ação desengordurante facilita o
destacamento de óleos, graxas, manchas de vinho e sangue, e afins.
Deve ser utilizado na primeira água da máquina de lavar juntamente
com as roupas.

COMO PASTA PRÉ-LAVAGEM: Na máquina de lavar usar 10 gramas do
produto por quilo de roupa a ser lavada. Nas manchas mais pesadas,
aplicar o produto puro e enviar imediatamente para lavagem. O uso do
produto deve anteceder a operação da lavagem com sabão ou similar.



Pós-Obra

Disponível nos Tamanhos
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LUAJATO 1000 CONCRETO

5 LT1 LT

O LUAJATO 1000 CONCRETO é um detergente altamente ácido,
utilizado na limpeza pós-obra. Remove com facilidade resíduos de
concreto, cimento, massas e sujeiras inerentes a construção civil.
Pode ser também usado como limpa pedra. Produto ativado com
alto poder de limpeza.

COMO PÓS-OBRA E LIMPA PEDRA: Em um recipiente plástico diluir
o produto na proporção de 1 parte de produto para 50 partes de
água. Em situações críticas, diminuir a proporção da água e
homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa.
Deixar agir por 5 minutos. Em seguida fazer a esfrega com vassoura
de cédulas duras, ou similar, até sair toda a sujeira. Enxaguar em
seguida.



Removedor 
de Ferrugens O LUAJATO 1000 RMF é um detergente ácido removedor de ferrugens de alto poder corrosivo.

Recomendado no tratamento de superfícies em instalação e equipamentos industriais sujeitos
a ação da ferrugem e incrustações causadas por ação corrosiva. Pode também para remoção
de encardido de vasos sanitários, pisos e rejuntes.

COMO REMOVEDOR DE FERRUGEM: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção
de 1 parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da
água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Deixar agir por 5
minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova de aço, ou similar, até remoção
total da sujeira. Enxaguar em seguida.

COMO LIMPADOR DE REJUNTE: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1
parte de produto para 3 partes de água. Colocar a solução no Pulverizador Branco Luazul
com cuidado, para não derramar no frasco. Borrifar a solução diretamente no Rejunte. Deixar
agir por 10 minutos. Em seguida, fazer a esfrega com esponja ou escova. Enxaguar com
água. Passar um pano seco para remoção da sujeira.

COMO LIMPADOR DE VASO SANITÁRIO: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 3 partes de água. Colocar a solução no Pulverizador
Branco Luazul com cuidado, para não derramar no frasco. Borrifar a solução diretamente na
parte amarelada do vaso sanitário. Deixar agir por 10 minutos. Caso a sujeira não tenha
saído por completo, esfregar com uma escova. Enxaguar com água para remoção da
sujeira.
PARA LIMPEZA DE PISOS: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1
parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção da
água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Deixar agir por 5
minutos. Em seguida, fazer a esfrega com vassoura de cédulas duras, ou similar, até
remoção total da sujeira. Enxaguar em seguida.

Disponível nos Tamanhos
5 LT1 LT

LUAJATO 1000 RMF

25



Sabão 
Desengraxante

O DETERGENTE ATIVADO LUAZUL é recomendado para limpeza e remoção de óleo,
graxa, encardido, sujeira presa em qualquer tipo de superfície. É um produto de ação
espumante e neutro, que pode ser utilizado em limpeza de pisos, estofados, banheiros.
Utilizado na lavanderia em lavagem de roupas com alta sujidade.

COMO LAVA ROUPAS: Utilizar na função seguinte a pré-lavagem. Colocar 10ml de
produto por quilo de roupa a ser lavada.

COMO LIMPA PISOS: Em um recipiente plástico diluir o produto na proporção de 1
parte de produto para 50 partes de água. Em situações críticas, diminuir a proporção
da água e homogeneizar. Aplicar a solução diretamente na área a ser limpa. Em
seguida, fazer a esfrega com vassoura de cédulas duras, ou similar, até remoção
total da sujeira. Enxaguar com água.

PARA LIMPEZA DE ESTOFADOS: Em um recipiente plástico diluir o produto na
proporção de 1 parte de produto para 20 partes de água morna. Em situações
críticas, diminuir a proporção da água e homogeneizar. Umedeça um pano na
mistura e passe por todo o estofado. Esfregue para retirar a sujeira. Use um pano
que não solte fiapos para secar todo o estofado.

Disponível nos Tamanhos

DETERGENTE ATIVADO 
LUAZUL

26

5 LT2 LT


