Somos líderes no desenvolvimento de soluções
inteligentes e sustentáveis para a higiene e
limpeza. Através da integração de novas
tecnologias, as nossas soluções promovem o
aumento da produtividade, a segurança
alimentar e a prevenção de contaminações, de
forma a proporcionar elevada satisfação nos
nossos clientes e utilizadores.
Para saber mais, visite www.sealedair.com
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A ESCOLHA SEGURA PARA A EFICÁCIA
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O Poder da Natureza
SURE® é uma gama completa de produtos de limpeza, baseada em extratos
vegetais, 100% biodegradável*, concebida para a obtenção de resultados
superiores na limpeza profissional, ao mesmo tempo que garante a segurança
das pessoas e a preservação do ambiente. Com ingredientes amigos do ambiente,
a partir de recursos renováveis, os produtos SURE vão ao encontro das
necessidades diárias em cozinhas, áreas comuns e higiene pessoal.

Para uma Limpeza Segura e Sustentável
Os produtos SURE oferecem a performance de limpeza que necessita para
proteger a saúde e o bem-estar dos seus clientes e colaboradores, enquanto
promove a imagem da sua marca.
Os ingredientes à base de extratos vegetais que compõem os produtos SURE são
tipicamente derivados de subprodutos da indústria agroalimentar, provenientes da
beterraba, milho, farelo de palha, farelo de trigo e coco. Os produtos não contêm
corantes artificiais, perfumes, quaternários, cloro, fosfatos ou compostos de
óxidos, e são formulados para conseguir a menor classificação de perigosidade,
sem necessidade de usar luvas ou óculos durante a limpeza.**

Dos Especialistas em quem Você Confia
Diversey Care é o líder mundial da higiene profissional. Conhecemos os
desafios que enfrenta diariamente no que à limpeza diz respeito, e estamos
profundamente empenhados em melhorar a qualidade de vida das pessoas com
recurso a soluções profissionais eficazes e sustentáveis. Com mais de 90 anos
de experiência e a presença em 175 países, nós conhecemos o nosso negócio e
compreendemos o seu.

A gama SURE, com os seus produtos de limpeza
naturais, promove a segurança e a sustentabilidade
sem comprometer a performance.

Natural e Simplesmente Eficaz
SURE representa o compromisso global da Diversey Care com o desenvolvimento de produtos
para limpeza profissional que vão ao encontro dos seus requisitos específicos em matéria de
eficácia, aliado ao respeito pelo meio ambiente e pela saúde humana.
Todos os produtos recorrem a fórmulas à base de extratos de plantas com vista à criação de
uma completa solução de produtos amigos do ambiente. As fórmulas respeitam critérios de
certificação ecológica e, quando aplicável, os produtos são rotulados com o rótulo ecológico
europeu.***
A performance superior dos produtos é garantida através de rigorosos testes e é baseada
no conhecimento e na longa experiência da Diversey Care no desenvolvimento soluções de
excelência para a limpeza.
Os produtos SURE são seguros e fáceis de usar, não necessitando de formação específica
para os utilizadores. Guias de Utilização e rótulos com código de cores ajudarão a fazer uma
utilização correta dos produtos.
Os produtos SURE estão disponíveis em garrafas pulverizadoras, embalagens de 1 L e 5L,
bem como em embalagens para os sistemas de doseamento Divermite®, SmartDose™,
QuattroSelect® e Soft Care® Line da Diversey Care. A tecnologia destes sistemas tem um
elevado nível de fiabilidade aliado a uma ampla gama de produtos, garantindo resultados
perfeitos para todas as suas necessidades de limpeza.

Eleve os Padrões de Segurança
Promova uma limpeza eficaz de modo sustentável
• Elevada satisfação de clientes e colaboradores
• Melhoria da Imagem de marca
• Limpeza eficaz e consistente
Obtenha resultados eficazes, de forma simples
• Dosagem correta através de sistemas de doseamento assegura o controlo de custos e
otimiza as quantidades utilizadas (sem sobre ou sub dosagem)
• Tudo o que necessita para a limpeza diária e higiene pessoal
• Rótulos com código de cores
• Requisitos básicos de formação
Proteja os seus colaboradores e o ambiente
• Soluções concebidas para a obtenção da classificação de baixa perigosidade
• Sem necessidade de luvas ou óculos durante a operação**
• Isentos de matérias-primas perigosas
• Sistemas de doseamento fechados e de utilização intuitiva

* Baseado numa Avaliação independente de acordo com os critérios OECD 301B ** Exceto no caso da limpeza de fornos e
grelhas com o produto a puro *** Algumas aplicações não estão ainda abrangidas pelos critérios do Rótulo Ecológico Europeu

GAMA DE PRODUTOS SURE

SISTEMAS DE DOSEAMENTO PARA SURE

SURE Hand Dishwash

SURE Washroom Cleaner

Detergente concentrado para a lavagem manual de louça,
panelas, talheres, copos e todos os utensílios laváveis.

Detergente concentrado de utilização diária em todas as
superfícies resistentes à água de uma casa de banho, tais
como sanitas e lavatórios.

Disponível em: 1 L, 5 L e 1,5 L bolsa Divermite

Disponível em: 1 L, 5 L, 1,5 L bolsa Divermite, 2,5 L bolsa
QuattroSelect e 1,4 L SmartDose

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Washroom Cleaner & Descaler

Detergente multiusos concentrado, para superfícies duras
como pavimentos, paredes, portas, tetos e equipamento em
geral. Pode ser igualmente usado em áreas alimentares.

Detergente concentrado de elevada eficácia para a limpeza
diária e periódica de superfícies resistentes à água de uma
casa de banho.

Disponível em: 1 L, 5 L, 1,5 L bolsa Divermite, 2,5 L bolsa
QuattroSelect e 1,4 L SmartDose

Disponível em: 1 L, 5 L, 2,5 L bolsa QuattroSelect e 1,4 L
SmartDose

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Toilet Cleaner

Desengordurante concentrado para limpeza de sujidade
difícil nas superfícies de uma cozinha, tais como
equipamento, exaustores, fogões e bancadas. Também
recomendado para a utilização em pavimentos com
sujidade difícil.

Detergente pronto a usar para remoção efetiva de sujidade,
calcário e outros resíduos de sanitas e urinóis
Disponível em: pulverizador de 750 ml e 5 L

Disponível em: 1 L, 5 L, 1,5 L bolsa Divermite, 2,5 L bolsa
QuattroSelect e 1,4 L SmartDose

SURE Descaler

SURE Floor Cleaner

Detergente ácido concentrado para a remoção de
incrustações calcárias de equipamentos e utensílios, assim
como para a descalcificação de máquinas da louça.

Detergente concentrado de baixa espuma para a limpeza
diária de todo o tipo de pavimentos resistentes à água.
Recomendado para todo o tipo de métodos de limpeza,
incluindo mopa e autoavadora.

Disponível em: 1 L e 5 L

Disponível em: 1 L, 5 L, 1,5 L bolsa Divermite, 2,5 L bolsa
QuattroSelect e 1,4 L SmartDose

SURE Glass Cleaner

SURE Antibac Hand Wash

Produto pronto a usar para a limpeza de vidros, sem riscos
ou manchas.

Sabonete antibacteriano que assegura os mais elevados
padrões de desinfeção.

Disponível em: pulverizador de 750 ml e 5 L

Disponível em: 500 ml e bolsas Soft Care Line de 800 ml

SURE Grill Cleaner

SURE Hand Wash

Detergente indicado para a limpeza diária de superfícies
com sujidade difícil, tais como fornos, grelhas e
salamandras.

Sabonete suave e eficaz para a lavagem das mãos, com um
perfume 100% natural.

Divermite®

QuattroSelect®

Divermite é um sistema de doseamento, de fixação na parede, que
controla as doses de produtos de limpeza de
forma simples e segura, proporcionando um
reduzido custo em uso.

QuattroSelect é um sistema de diluição para operações de
tratamento de edifícios de média a grande dimensão, desenvolvido
para múltiplos utilizadores e diferentes necessidades de produtos.

Eficaz - dosagem simples para resultados de
limpeza consistentes
Eficiente - botão que doseia lentamente
assegura que o produto é utilizado de forma
eficiente, sem sobredosagem
Seguro – sistema do doseador e da embalagem
fechados reduz os erros e evita o contato com o
produto
Simples - basta pressionar um botão da cor da
garrafa para obter produto certo
Sustentável - produtos em bolsas que podem ser completamente
esvaziadas e recicláveis.
Produtos disponíveis em bolsa Divermite, embalagens de 4 x 1,5 L:

SURE Hand Dishwash

SURE Cleaner Disinfectant

SURE Interior & Surface
Cleaner

SURE Floor Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Washroom Cleaner

O sistema SmartDose diminui o
impacto ambiental, quando
comparado com produtos prontos a
usar, através da redução de embalagem,
produto, armazenagem e transporte.
Eficaz – dosagem precisa para
resultados de limpeza consistentes
Eficiente – para todas as necessidades
de limpeza diária

SURE Instant Hand Sanitizer - Brevemente

Detergente desinfetante concentrado para a limpeza e
desinfeção de todas as superfícies de áreas alimentares.

Gel não alcoólico para higienização das mãos sem água,
eficaz e suave para a pele.

Disponível em: 1 L, 5 L, 1,5 L bolsa Divermite e 1,4 L
SmartDose

Disponível em: 475 ml

SURE Cleaner Disinfectant Spray

SURE Instant Hand Sanitizer Free Brevemente

Alguns produtos poderão não estar disponíveis em todos os países.

SURE Interior & Surface
Cleaner

SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Washroom Cleaner &
Descaler

SURE Floor Cleaner

Eficaz - solução de doseamento confiável,
higiénica e robusta
Eficiente - doseia a totalidade das 800
doses sem desperdícios
Seguro - bolsa selada impede a
contaminação
Simples – sistema fácil e intuitivo, com recargas
de fácil substituição
Sustentável - solução de bolsa em caixa reduz a quantidade de
plástico e é totalmente reciclável.

Sustentável – redução de embalagens, espaço de armazenagem e
transporte, comparativamente com produtos prontos a usar.
Disponível em embalagens SmartDose de 1 x 1,4 L:

Disponível em: 475 ml

Produtos disponíveis em bolsa QuattroSelect, embalagens de 2 x 2,5 L:

O sistema Soft Care Line consite num doseador resistente, bolsas de
produto e uma bomba doseadora. A sua utilização é fácil e intuitiva.
As bolsas são hermeticamente fechadas e totalmente recicláveis,
disponibilizadas em embalagens de cartão para
evitar a contaminação por via aérea. Cada bolsa
de 800 ml origina 800 doses de produto.

SURE Cleaner Disinfectant

Disponível em: pulverizador de 750 ml e 5 L

Sustentável – duas bolsas normalmente
equivalem a 2500 L do mesmo produto em formato pronto a usar.
Isto significa Redução na produção, no transporte, na armazenagem
e na quantidade de resíduos de embalagens.

SmartDose é um sistema inovador de doseamento portátil, sem
manutenção e sem necessidade de ligação à água.

Simples – seletor que permite escolher
a configuração pretendida, pulverizador,
balde ou cuba e sem necessidades de formação do utilizador.

Gel não alcoólico para higienização das mãos sem água,
eficaz e suave para a pele, sem corantes e sem perfume.

Simples - tem opção para quatro produtos
concentrados, com quatro diferentes
diluições para abranger todas as
necessidades de limpeza diária

Soft Care® Line

Seguro – sistema fechado que maximiza a
segurança e o controlo de custos

Detergente desinfetante pronto a usar para a limpeza e
desinfeção de todas as superfícies de áreas alimentares.

Seguro – sistema fechado e completamente
trancado, impedindo a possibilidade de contacto
entre os produtos concentrados e os utilizadores

SmartDose™

Disponível em: 500 ml e bolsas Soft Care Line de 800 ml

Disponível em: pulverizador de 750 ml e 5 L

Eficiente - diluição precisa em todas as utilizações e velocidade de
enchimento otimizada

Produtos disponíveis em bolsas Soft Care Line, embalagens de 6 x 800 ml:

SURE Interior & Surface
Cleaner

SURE Floor Cleaner

SURE Hand wash

SURE Antibac Hand Wash

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Washroom Cleaner

SURE Hand Wash Free

SURE Antibac Hand Wash
Free

SURE Cleaner Disinfectant

SURE Washroom Cleaner
& Descaler

