A maior gama mundial de produtos
para o cuidado da pele no local de trabalho

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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A nossa experiência
Ciência | Tradição | Inovação | Ambição
A Deb e a Stoko uniram-se para criar o
especialista líder mundial em cuidados
da pele no local de trabalho, conjugando
inovação, ciência e mais de 80 anos de
experiência de forma a liderarem a luta
contra os problemas da pele relacionados
com o âmbito profissional.
Criámos a maior e mais diversificada gama de
cuidados da pele no local de trabalho de modo a
satisfazer todas as necessidades desta área com
produtos que as pessoas apreciem, compreendam e se
sintam motivadas para utilizar. A nova Gama Deb Stoko
visa proporcionar uma melhor saúde e segurança, um
impacto ambiental reduzido e um valor económico
mensurável.
Com o apoio da maior equipa mundial de vendas
de produtos de cuidados da pele, a nossa principal
finalidade é criar uma cultura de saúde e segurança
que dê realmente importância às mãos no local de
trabalho.

Factos importantes
• Os nossos produtos são utilizados mais de
150 milhões de vezes todos os dias
•

97% dos nossos produtos são fabricados
nas nossas instalações de produção

•

23 operações, abrangendo 5 continentes

de

• As nossas duas instalações com tecnologia de ponta
para o fabrico de doseadores têm capacidade para
produzir até 5 milhões de doseadores por ano
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Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

LIDERANÇA

Lideramos a luta
contra os problemas
da pele relacionados
com o ambiente de
trabalho

Oferece uma verdadeira liderança
na luta contra os problemas da pele
relacionados com o ambiente de
trabalho.

Dispõe do catálogo mais
completo de produtos para
resolver as necessidades de
cuidados da pele em todos os
ambientes profissionais numa
só gama.

CUIDADOS DA
PELE

Cobertura geográfica extensa
em quatro continentes para
servir melhor os clientes
locais e internacionais.

GLOBAL

Benefício de vastos
conhecimentos técnicos para
fomentar ainda mais a inovação
nos cuidados da pele.

CONHECIMENTOS

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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Todas as necessidades de cuidado da
pele cobertas com uma só gama de
produtos para ambientes profissionais.
A Deb Stoko é a gama mais diversificada de produtos de alta qualidade que
abrange todo o espetro de necessidades de cuidados da pele, desde os
ambientes industriais e comerciais aos alimentares e de saúde. A gama de
produtos foi cuidadosamente desenvolvida para respeitar tanto os requisitos
regionais como as preferências pessoais.
Oferece proteção contra diversas ameaças, ao mesmo tempo que propõe opções de limpeza especializadas para
quaisquer ambientes (de sujidade ligeira ou forte), desinfeção das mãos com a tecnologia avançada da espuma
Deb e ainda cuidados reparadores com cremes para a pele mundialmente aclamados.
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Indústria

Manipulação de alimentos e serviços
alimentares

Sector comercial

Saúde

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

LIMPEZA
EM LAVABOS
p19-25

LIMPEZA NO
LOCAL DE
TRABALHO
p26-34

LIMPEZA
ANTIMICROBIANA
p35 & 36

DESINFEÇÃO
p37

REGENERAÇÃO
p38-41

Estesol® Lotion
Estesol® Lotion PURE
Estesol® Hair & Body
Solopol® Lime
Solopol® GrittyFOAM®
Solopol® Classic
Solopol® Classic PURE
Kresto® Universal WIPES
Solopol® Classic EXTRA
Kresto® Citrus
Kresto® Classic
Kresto® Kolor ULTRA
Kresto® Special ULTRA
Kresto® Special WIPES

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

Serviços de saúde

•
•
•
•
•
•
•

Escritórios, escolas,
instalações públicas e de
lazer

Indústria alimentar e
catering

Construção, materiais
de construção, minas e
excavação

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmácia e laboratórios

•
•
•
•
•

Armazenagem, logística,
cadeia de montagem,
fabrico e indústria ligeira
no geral

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plásticos, químicos,
eletrónica, manutenção e
indústria no geral

•
•

Metalúrgia, engenharia e
indústria naval

PROTEÇÃO
p12-18

Stokoderm® Protect PURE
Stokoderm® Active PURE
Stokoderm® Advanced
Stokoderm® Grip PURE
Travabon® Classic
Travabon® Special PURE
Stokoderm® Aqua PURE
Stokoderm® Frost
Stokoderm® Sun Protect 30 PURE
Stokoderm® Sun Protect 50+
Stokoderm® Foot Care
Refresh™ Clear FOAM
Refresh™ Azure FOAM
Refresh™ Rose FOAM
Refresh™ Original FOAM
Refresh™ Energie FOAM
Refresh™ Relax FOAM
Refresh™ Hair & Body
Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body

Trabalho no exterior

Guia de seleção
rápida de
produtos

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

PureBACTM FOAM Wash

•
•

AgroBACTM LOTION Wash
Deb InstantFOAM®

•

Stokolan® Light PURE
Stokolan® Light Gel
Stokolan® Hand & Body
Stokolan® Classic
Stokolan® Sensitive PURE
Stokolan® Intense

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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6 Benefícios Excecionais
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1

Os melhores produtos do mundo

2

Gama diversificada incomparável

3

Inovação contínua

4

Amplos conhecimentos e assistência

5

Rentabilidade

6

Embalagem atraente

Na qualidade de especialistas globais no cuidado da pele no local de trabalho, os nossos produtos
inigualáveis foram especificamente concebidos para proporcionarem um desempenho ótimo com
fórmulas que não danificam a pele e respeitam o meio ambiente. Todos os nossos produtos são
fabricados segundo padrões internacionais de qualidade e conformidade regulamentar.

Todos os requisitos de cuidados da pele de todos os utilizadores finais em todos os setores de mercado
reunidos numa só gama. Ao selecionar produtos especializados apropriados para cada ambiente de
trabalho, é possível adaptar totalmente a nossa gama para integração num programa dedicado de
cuidados da pele que promova melhorias nos padrões de cuidados da pele.

A nossa gama inclui inovações incomparáveis e «estreias mundiais», isto porque investe mais em I&D
do que qualquer outro especialista em cuidados da pele no local de trabalho.

A Gama Deb Stoko conta com o apoio excecional da maior equipa de vendas dedicada do mundo,
com formação especializada e com o apoio de uma equipa internacional diversificada de especialistas
técnicos e científicos na área de cuidados da pele no ambiente de trabalho.

A gama diversificada garante que o produto adequado é utilizado na aplicação certa para uma utilização
e eficácia ótimas com uma dosagem controlada de forma a minimizar o desperdício. Todas as fórmulas
e sistemas de doseamento dos produtos Deb Stoko foram concebidos, desenvolvidos e fabricados
internamente para proporcionarem a melhor solução e rentabilidade em cada aplicação.

Revelando uma perceção única do comportamento dos clientes, as nossas atraentes embalagens
foram concebidas para serem chamativas, mas também universalmente compreendidas de forma a
permitir a conformidade e utilização adequada do produto.

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

A nossa abordagem em 4 passos para
o máximo cuidado da pele
A nossa gama de produtos inclui uma grande variedade de preferências do
utilizador e requisitos de aplicações. Todos os produtos Deb são totalmente
testados, assistidos e marcados com um código de cores para facilitar a
identificação.
PROTEÇÃO
Os cremes para aplicar antes da jornada de trabalho ajudam a
proteger a pele contra o contacto com vários contaminantes e
outras condições adversas no local de trabalho.

LIMPEZA
A limpeza adequada das mãos desempenha um papel vital na
prevenção da dermatite de contacto ocupacional. Utilizar os
produtos de limpeza adequados ajuda a remover a sujidade e os
agentes irritantes ao mesmo tempo que mantém a pele saudável.

DESINFEÇÃO

UNIVERSAL
ESPECIALIZADO
UV

LAVABO
ANTIMICROBIANO
GERAL
CHUVEIRO
SUJIDADE MÉDIA
SUJIDADE FORTE
SUJIDADE INTENSA
SUJIDADE EXTREMA

DESINFEÇÃO

Produto antisséptico para as mãos que pode ser usado sem
água para matar os germes e fornecer um nível mais elevado de
higiene das mãos e desinfeção da pele.

REGENERAÇÃO
Após a jornada de trabalho, os cremes reparadores ajudam a
manter a pele saudável ao salvaguardarem a sua suavidade e
elasticidade e evitarem que fique seca. Uma pele saudável é um
elemento importante para assegurar uma boa prática de higiene
das mãos.

NORMAL
SECA / DANIFICADA
MUITO SECA /
DANIFICADA

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

7

Compreensão universal
Concebemos a nossa gama de produtos com cuidado para ajudar a garantir
que os utilizadores sabem quais os produtos que devem utilizar e como utilizálos ao incorporar:
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Cor da aplicação

Cor do produto

Ícone da aplicação

Pictograma de
utilização

informativos/fichas
Para mais informações, consulte os folhetos informat
ativos/fichas de segurança do produto em
at
m www.debgroup.com

Marcas dos produtos Deb Stoko
A Gama Deb Stoko dispõe de uma série de marcas de produtos
estabelecidas a nível internacional

PROTEÇÃO

LIMPEZA

DESINFEÇÃO

REGENERAÇÃO

Travabon®

Refresh™

Deb InstantFOAM®

Stokolan®

Creme de proteção da pele
contra contaminantes à base
de óleo e aderentes

Stokoderm®
Cremes e sprays de proteção
da pele contra contaminantes
de base aquosa, vários
tipos de contaminantes
ou ambientes de trabalho
específicos

Sabonetes em espuma para
lavabos e produtos para o
duche

Produto antisséptico para a
limpeza das mãos à base de
álcool para utilização sem
água

Cremes reparadores,
hidratantes e nutritivos para
aplicação depois da jornada
de trabalho

PureBACTM
Sabonete em espuma
antibacteriana com cloreto de
didecildimonio ativo

AgroBACTM
Sabonete em loção antibacteriano
com uma mistura de digluconato
de clorexidina e cloreto de
didecildimonio ativos

Estesol®
Legenda de categoria de limpeza:

Produtos para a limpeza
geral das mãos e produtos
industriais para chuveiros

Solopol®

Marca Deb Stoko
LAVABOS

Refresh™

ANTIMICROBIANOS

PureBACTM / AgroBACTM

Produtos sem solventes
à base de petróleo para a
limpeza das sujidades fortes
das mãos

GERAL

Estesol®

SUJIDADES
MÉDIAS

Solopol®

Kresto®

SUJIDADES
FORTES

Solopol® / Kresto®

SUJIDADES
INTENSAS

Solopol® / Kresto®

SUJIDADES
EXTREMAS

Kresto®

Produtos e toalhetes
especializados à base de
solventes para a limpeza das
sujidades fortes das mãos

Nível de
limpeza

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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Gama de produtos Deb Stoko
Nome ANTERIOR do produto

NOME DO PRODUTO DEB STOKO

Deb Universal PROTECT

®

Stokoderm Protect PURE
®

Stokoderm Active PURE
Stokoderm® Advanced

Stokoderm Universal

Stokoderm® Grip PURE

Stokoderm Twin Protect Sensitive

®

Travabon Classic

®

Travabon Special PURE

Travabon Special

Stokoderm® Aqua PURE

Stokoderm Aqua

Travabon Classic

PROTEÇÃO

®

Stokoderm Frost

®

Stokoderm Sun Protect 30 PURE

Deb Sun PROTECT

Stokoderm® Sun Protect 50+

Stokoderm UV SPF50+

Stokoderm Frost

Stokoderm Foot Care

Stokoderm Foot Care

Refresh™ Clear FOAM

Deb Clear FOAM WASH

®

™

Deb Azure FOAM WASH

™

Refresh Rose FOAM

Deb Rose FOAM WASH

Refresh™ Original FOAM

Deb Original FOAM WASH

Refresh™ Energie FOAM

Deb Energie FOAM WASH

Refresh Azure FOAM

LIMPEZA
EM LAVABOS

™

Deb Relax FOAM WASH

™

Refresh Hair & Body

Refresh Hair & Body Gel 3H

Refresh™ Luxury 3-in-1 Hair & Body

Deb Crème WASH

Estesol® Lotion

Deb Lotion WASH

Refresh Relax FOAM

LIMPEZA
SUJIDADES
LIGEIRAS
LIMPEZA
SIJIDADES
MÉDIAS
LIMPEZA
SUJIDADES
FORTES
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NOVO

Estesol Lotion PURE

Deb Pure WASH

Estesol® Hair & Body

Deb Hair & Body WASH

Solopol® Lime

Deb Lime WASH

Solopol® GrittyFOAM®

GrittyFOAM

Solopol® Classic

Solopol Classic

®

Solopol Natural

®

Solopol Classic PURE
®

Kresto Universal WIPES

Deb Universal WIPES

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

Conjugação dos melhores produtos da Deb e da Stoko numa única gama
NOME DO PRODUTO DEB STOKO
®

LIMPEZA
SUJIDADES
INTENSAS

Solopol Classic EXTRA

LIMPEZA
SUJIDADES
EXTREMAS

REGENERAÇÃO

Solopol Strong

Kresto Citrus

Deb Citrus Power Wash

Kresto® Classic

Kresto Classic

Kresto® Kolor ULTRA

Kresto Colour

®

Kresto Special ULTRA

Kresto Paint

Kresto® Special WIPES

Deb Ultra Wipes

®

PureBACTM FOAM Wash
LIMPEZA
ANTIMICROBIANA AgroBACTM Lotion Wash

DESINFEÇÃO

Nome ANTERIOR do produto

Deb PureBac FOAM Wash
Deb AgroBac Lotion Wash

Deb InstantFOAM®

InstantFOAM

Stokolan® Light PURE

Deb Pure Restore

Stokolan® Light Gel

Stokolan Soft & Care

Stokolan® Hand & Body

Stokolan Hand & Body Lotion

Stokolan® Classic

Stokolan Classic

Stokolan® Sensitive PURE

Stokolan Sensitive

Stokolan® Intense

Stokolan Intensive Repair

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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Aplicação
Universal

Aplicação
Específica
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Nome do produto

Substâncias com base
aquosa e oleosa Nível de proteção

Stokoderm® Protect PURE

•

Stokoderm® Active PURE

•

Substâncias com base
aquosa e oleosa Nível de proteção

Stokoderm® Advanced

•

Stokoderm® Grip PURE

•

Substâncias com base
aquosa

Travabon® Classic

•

Resinas e colas

Travabon® Special PURE

•

Substâncias com base
aquosa

Stokoderm® Aqua PURE

Proteção UV

SPF
30

Stokoderm® Sun Protect 30
PURE

Proteção UV

SPF
50+

Stokoderm® Sun Protect 50+

Ambientes frios

Stokoderm® Frost

Conforto e cuidado dos
pés

Stokoderm® Foot Care

•

•
•

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

Luvas oclusivas no local
de trabalho

Aplicação

Calçado oclusivo no
local de trabalho

Contaminantes com
base aquosa e oleosa
em geral

Contaminantes com
base aquosa específicos

Subcategoria

Contaminantes
aderentes específicos

Os cremes e sprays para aplicar antes da jornada de trabalho ajudam
a proteger a pele contra o contacto com vários contaminantes,
substâncias irritantes e outras condições adversas no local de trabalho.
Os cremes e sprays para aplicar antes da jornada de trabalho ajudam
a formar uma barreira protetora cutânea para evitar a penetração de
contaminantes na pele, tornando-a mais fácil de limpar.

Contaminantes
mecánicos e com base
oleosa específicos

APLICAÇÃO - RAPLICAÇÃO
APLICAÇÃO--RISCOS
RISCOS

PROTEÇÃO DA PELE

•

Pictogramas de utilização do produto
Não adequado
para o rosto

Substâncias com
base aquosa e
oleosa

Substâncias com
base aquosa e
oleosa para uma
melhor aderência

Substâncias
com base
oleosa

Substâncias com
base de resinas e
colas

Substâncias
com base
aquosa

Proteção UV

Selo de Qualidade do ECARF
O Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF) atribui o selo de qualidade ECARF
a produtos hipoalergénicos

Não adequado
para utilização
sob luvas

SILICONE

Sem
silicone

Nível de proteção para os produtos de Aplicação Universal
Quando a pele está exposta a contaminantes moderados e flutuantes

Quando a pele está exposta a contaminantes fortes e flutuantes

Sem silicone

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Certificação ECARF

Adequado para uso na
cara

•

Adequado para pessoas
com alergias e com
propensão a eczemas

Adequado para uso em
mãos e corpo

•

Sem corantes

•

Sem perfume

Apropiado para uso com
luvas e EPIs

•

Apropiado para uso na
indústria alimentar

•

Anti-irritante

Hipoalergénico

Contém emulsionantes
oleosos em suspensão
para facilitar a limpeza
da pele

Contém agentes
fortalecedores da pele

Ambientes frios e
gelados

Raios artificiáis UVC

Raios solares UVA e
UVB

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

•

•

•

•

•

•
•

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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APLICAÇÃO UNIVERSAL

Stokoderm® Protect PURE

Nível de proteção

SILICONE

CREME

Creme de proteção geral da pele

Indicação:
Contaminação moderada e flutuante,
apropiado para uso sob luvas.

Óleo | Gordura | Lubrificantes |
Detergentes
•

Creme universal para aplicação antes da jornada
de trabalho para ajudar a proteger a pele contra
vários contaminantes de base aquosa e não
aquosa como, por exemplo, óleos e solventes

•

Sem perfume

•

Compatível com a indústria alimentar

Stokoderm® Active PURE

Nível de proteção

Substâncias com base aquosa e
oleosa

CÓDIGO
UPW30MLWW

TAMANHO

30

Bisnaga de 30 ml

UPW100ML

12

Bisnaga de 100
ml

UPW1L

6

Recarga de 1 litro

15

Doseador de 1
litro

PRO1LDSSTH

SILICONE

UN /
CAIXA

Substâncias com base
aquosa e oleosa

CREME

Creme de proteção ativa da pele
Antialérgico| Anti-irritante | Proteção universal
•

Indicação:
Contaminação variável moderada onde
se prefira um nível superior de saúde e
proteção; adequado para utilização sob
luvas

•

Efeito antialérgico por absorção ou modificação
dos principais alérgenos do local de trabalho
responsáveis pela dermatite de contacto ao evitar
que estes penetrem na pele

•

Efeito anti-irritante por proteção da pele do
trabalhador contra químicos moderadamente
agressivos responsáveis pela irritação cutânea

•

Efeito protetor ao criar uma barreira leve que ajuda
a proteger a pele contra o contacto com vários
contaminantes com base aquosa e não aquosa
como, por exemplo, óleos e solventes

CÓDIGO

Sem perfume; adequado para utilização na
indústria alimentar

•
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Creme universal único multiativo de aplicação
antes da jornada de trabalho para uma melhor
saúde e proteção

UN /
CAIXA

TAMANHO

ACT30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

ACT100ML

12

Bisnaga de 100 ml

ACT1L

6

Recarga de 1 litro

15

Doseador de 1
litro

PRO1LDSSTH

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

APLICAÇÃO UNIVERSAL

Stokoderm® Advanced

Nível de proteção

•

SILICONE

Indicação:

Óleo | Gordura | Lubrificantes |
Detergentes

Contaminação variável intensa; sem
utilização de luvas

Creme universal de aplicação antes da jornada de
trabalho com agentes para a formação de uma
película protetora que proporciona uma proteção
avançada
Contém emulsionantes únicos de suspensão de
óleo para facilitar a limpeza da pele

•

Eficaz contra contaminantes concentrados com
base aquosa e não aquosa no local de trabalho

Nível de proteção

SILICONE

Creme de proteção da pele - Melhoria da
aderência
Óleo | Gordura | Lubrificantes | Detergentes
•

•
•

CREME

Creme de proteção avançada da pele

•

Stokoderm® Grip PURE

Substâncias com base
aquosa e oleosa

Creme universal para aplicar antes da jornada
de trabalho com Eucoriol®, um agente único de
fortalecimento da pele para ajudar a bloquear
o seu amolecimento debaixo das luvas e dos
equipamentos de proteção individual, e melhorar a
aderência em ambientes húmidos
Proporciona uma proteção adicional contra
contaminantes com base aquosa e não aquosa
Sem perfume nem corantes; adequado para
utilização na indústria alimentar

CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

SDA30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SDA100ML

12

Bisnaga de 100 ml

SDA1L

6

Recarga de 1 litro

PRO1LDSSTH

15

Doseador de 1
litro

Substâncias com base
aquosa e oleosa

CREME

Indicação:

Contaminação variável e flutuante;
utilização intermitente de luvas ou
equipamentos de proteção individual
CÓDIGO
SGP30MLWW

UN /
CAIXA

TAMANHO

30

Bisnaga de 30 ml

SGP100ML

12

Bisnaga de 100
ml

SGP1L

6

Recarga de 1 litro

15

Doseador de 1
litro

PRO1LDSSTH

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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APLICAÇÃO ESPECIALIZADA

Travabon® Classic

SILICONE

CREME

Indicação:
Contaminação forte, com base oleosa;
sem utilização de luvas

Creme de proteção especial da pele
Óleo | Gordura | Carvão | Tinta
•

Substâncias com base oleosa

UN /
CAIXA

Creme especializado de aplicação antes da jornada
de trabalho contra irritantes intensos à base de
óleo e irritantes mecânicos

CÓDIGO
TVC30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

•

Contém emulsionantes únicos de suspensão de
óleo para facilitar a limpeza da pele

TVC100ML

12

Bisnaga de 100 ml

TVC1L

6

Recarga de 1 litro

•

Contém um elevado teor de pigmento para uma
proteção adicional contra contaminação forte

PRO1LDSSTH

15

Doseador de 1
litro

Travabon® Special PURE

SILICONE

•
•

Creme especializado de aplicação antes da jornada
de trabalho formulado para utilização contra
contaminantes aderentes e outras substâncias
insolúveis do local de trabalho, nomeadamente
óleos e gordura

CÓDIGO

Contém um elevado teor de pigmento para uma
proteção adicional contra contaminantes aderentes
Sem perfume nem corantes

Stokoderm® Aqua PURE

CREME

Contaminação aderente intensa;
sem utilização de luvas

Resinas | Colas | Vedantes | Óleos
•

Substâncias com base de resinas
e colas
Indicação:

Creme de proteção especial da pele

SILICONE

TRS30MLWW

UN /
CAIXA

Creme de proteção especializada da pele
Água | Detergentes | Tintas | Ácidos diluídos
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Creme especializado de aplicação antes da jornada
de trabalho eficaz contra contaminantes com base
aquosa e em ambientes de trabalho húmidos

•

Contém Bisabolol para ajudar a estabilizar e
regenerar a barreira natural da pele

•

Sem perfume e avaliado pela HACCP para
confirmar a sua adequação para a indústria
alimentar

TAMANHO

30

Bisnaga de 30 ml

TRS100ML

12

Bisnaga de 100
ml

TRS1L

6

Recarga de 1 litro

15

Doseador de 1
litro

PRO1LDSSTH

Substâncias com base aquosa
Indicação:

•

TAMANHO

CREME

Exposição frequente e/ou
prolongada a contaminantes
com base aquosa; utilização de luvas
CÓDIGO
SAQ30MLWW

UN /
CAIXA

TAMANHO

30

Bisnaga de 30 ml

SAQ100ML

12

Bisnaga de 100
ml

SAQ1L

6

Recarga de 1 litro

15

Doseador de 1
litro

PRO1LDSSTH

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

APLICAÇÃO ESPECIALIZADA

Stokoderm® Sun Protect 30 PURE

UVA

SILICONE

UVC

Creme de proteção especial da pele contra UV
UVA | UVB | UVC
•

Protetor solar profissional contra UVB 30 e UVA
com Nível «ultra» de 5 estrelas

•

Proteção UVC35 contra raios artificiais UVC
gerados durante alguns processos industriais
como, por exemplo, a soldadura

•

Resistente à água

•

Sem perfume nem corantes

UVA

Stokoderm® Sun Protect 50+

SPF
50+

SILICONE

TAMANHO

SUN30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SUN100ML

12

Bisnaga de 100 ml

SUN1L

6

Recarga de 1 litro

SUN1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

Proteção contra UV
SPRAY
LÍQUIDO

Trabalhadores de exterior
expostos a raios solares UVA
e UVB

Spray líquido para uma rápida absorção da pele e
fácil aplicação

•

Hidrata a pele por 24 horas para neutralizar a
secura da pele exposta ao sol

•

Resistente à água

CÓDIGO
SPF200ML

SILICONE

Creme de proteção especial da pele para
trabalhos em condições de exposição ao frio
Temperaturas baixas | Efeito anticongelante

•

UN /
CAIXA

UVA | UVB | SPF50+

•

•

CÓDIGO

Indicação:

Protetor solar profissional contra UVB 50+ e UVA
com Nível «ultra» de 5 estrelas

•

CREME

Indicação:
Trabalhadores de exterior expostos a
raios solares UVA e UVB e trabalhadores
expostos a raios UVC gerados durante
alguns processos industriais

Creme de proteção especial da pele contra UV

•

Stokoderm® Frost

Proteção UV

Creme de aplicação antes da jornada de trabalho
desenvolvido especialmente para evitar que a pele
das mãos, do rosto e de outras zonas expostas
seque em condições de trabalho de exposição ao
frio
Inclui um efeito anticongelante para salvaguardar
a qualidade do produto e ajudar a melhorar o
conforto do utilizador
Contém pantenol, glicerina e alantoína para ajudar
a cuidar e fortalecer a barreira natural da pele

UN /
CAIXA

TAMANHO
Frasco de spray de
200 ml

6

Condições de frio
Indicação:
CREME
Trabalhadores de exterior
expostos a condições ambientais frias
ou trabalhadores de interior expostos a
ambientes refrigerados
CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

SFR30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SFR100ML

12

Bisnaga de 100
ml

SFR1L

6

Recarga de 1 litro

PRO1LDSSTH

15

Doseador de 1
litro

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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APLICAÇÃO ESPECIALIZADA

Stokoderm® Foot Care

Cuidados e conforto dos pés

•
•
•

SPRAY
LÍQUIDO

Spray desodorizante e de cuidado dos pés

Indicação:

Reduz a inflamação da pele

Proteção dos pés quando utilizar calçado
de trabalho oclusivo

Spray de proteção especialmente formulado para
reduzir o risco de pé de atleta
Contém o agente natural de extrato de hamamelis
virginiana para fortalecer a pele e evitar o seu
amolecimento
Os óleos essenciais de alecrim, salva e eucalipto
proporcionam um perfume universalmente
agradável e um efeito desodorizante

CÓDIGO
SFC100ML

UN /
CAIXA
25

TAMANHO
Frasco de spray de
100 ml

Doseadores de produtos de proteção

PARA UTILIZAÇÃO COM

NOME DO DOSEADOR

FORMATO COR

PRO1LDSSTH

Deb Stoko Protect

1 Litro

Branco

15

UPW1L, ACT1L, SAD1L, SGP1L,
TVC1L, TRS1L, SAQ1L, SFR1L

1 Litro

Branco

15

SUN1L

SUN1LDSSTH Deb Stoko Sun Protect
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UN /
CAIXA

CÓDIGO

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

LIMPEZA DA PELE
EM LAVABOS

Contém condicionador para a
pele

Não irrita os olhos

Não contamina os alimentos

Certificação Ecolabel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Refresh™ Relax FOAM

•

•

•

•

•

Refresh™ Hair & Body

•

•

•

•

•

•

Refresh™ Luxury 3 in 1 Hair & Body

•

•

•

•

•

Elimina a sujidade geral

Sem perfume

Sem corantes

•

•

•

•

Refresh™ Azure FOAM

•

•

Refresh™ Original FOAM

•

•

Refresh™ Rose FOAM

•

Refresh™ Energie FOAM

Lavabos

Duche

Adequado para o cabelo

Adequado para todo o corpo

Refresh™ Clear FOAM

•

•

•

•

Perfumado

•

Condicionador para o cabelo

•

Nome de produto

Gama diversificada de sabonetes
em espuma e sabonetes para mãos,
bem como produtos de duche para
lavabos de escritórios ou públicos e
instalações de lazer.
Subcategoria

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

APLICAÇÃO

•

Pictogramas de utilização do produto
Sabonetes
para lavabos

Utilização para
cabelo e corpo

Certificação Ecolabel – para produtos que cumprem critérios técnicos
rigorosos utilizando o método de avaliação do ciclo de vida (LCA), o qual
cobre os principais impactos ambientais gerados em todas as fases do ciclo
de vida de um produto, incluindo o fabrico, a utilização e a eliminação.

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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Porque é que os sabonetes em espuma são
melhores do que os sabonetes em loção?
Estudos independentes demonstraram que os sabonetes em espuma
Deb Stoko precisam de 36% menos produto para uma lavagem das mãos
eficaz em comparação com os sabonetes líquidos/em loção tradicionais.
Os estudos revelaram ainda que a utilização do sabonete em espuma em
vez dos sabonetes líquidos/em loção tradicionais reduz:
•
•
•
•

O consumo de água até 45%
O consumo de produto e resíduos químicos
A energia necessária para aquecer a água do lavabo
Desperdícios de embalagem

* Estudos realizados no Reino Unido em 2009

ESPUMAS CLÁSSICAS
Refresh™ Clear FOAM
Espuma suave para a higiene
das mãos, sem perfume nem
corantes
•

A fórmula sem perfume nem
corantes reduz o risco de reações
alérgicas e irritação cutânea

•

Não passa para os alimentos

•

Contém agentes nutritivos para
melhorar a hidratação e evitar a
secura da pele

ESPUMA

Indicação:

Lavabos de escritórios e instalações públicas, bem
como ambientes de manipulação de alimentos

CÓDIGO

UN /
CAIXA

CLR1L

6

Recarga de 1 litro

CLR12LTF

3

Recarga de 1,2 litros para TF
Ultra

CLR2LT

4

Recarga de 2 litros

TAMANHO

Refresh™ Azure FOAM
Espuma suave para a
higiene das mãos levemente
perfumada
•

Fragrância universal e fresca

•

Contém agentes nutritivos para
melhorar a hidratação e evitar a
secura da pele

•

Fórmula em luxuosa espuma para
uso geral

ESPUMA

Indicação:

Lavabos de escritórios e instalações públicas

CÓDIGO

UN /
CAIXA

AZU1L

6

Recarga de 1 litro

AZU12LTF

3

Recarga de 1,2 litros para TF
Ultra

AZU2LT

4

Recarga de 2 litros

TAMANHO

Refresh™ Rose FOAM
Espuma luxuosa e suave para
a higiene das mãos levemente
perfumada
•

Fragrância a rosas

•

Contém agentes nutritivos para
melhorar a hidratação e evitar a
secura da pele
Fórmula em luxuosa espuma para
uso geral

•
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ESPUMA
Indicação:
Lavabos de escritórios e instalações públicas
CÓDIGO

UN /
CAIXA

RFW1L

6

Recarga de 1 litro

RFW12LTF

3

Recarga de 1,2 litros para TF
Ultra

RFW2LT

4

Recarga de 2 litros

TAMANHO

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

ESPUMAS CLÁSSICAS
Refresh™ Original FOAM
Espuma suave para a higiene das mãos
levemente perfumada

•
•
•

Fragrância fresca, sem corantes
Contém agentes nutritivos para melhorar a
hidratação e evitar a secura da pele
Fórmula em luxuosa espuma para uso geral

ESPUMA

Indicação:

Lavabos de escritórios e instalações
públicas

CÓDIGO

UN /
CAIXA

ORG1L

6

TAMANHO
Recarga de 1 litro

ESPUMAS DE AROMATERAPIA
Refresh™ Energie FOAM
Espuma luxuosa para a higiene das
mãos com fragrância «estimulante»
•
•
•

Espuma para a higiene das mãos com uma
mistura rica de óleos essenciais puros de
citrinos e especiarias
Fragrância oriental estimulante criada para
inspirar uma sensação de «ânimo»
Contém agentes nutritivos e hidratantes para
melhorar a hidratação e evitar a secura da
pele

ESPUMA

Indicação:

Lavabos de escritórios e instalações
públicas

CÓDIGO

UN /
CAIXA

ENG1L

6

TAMANHO
Recarga de 1 litro

Refresh™ Relax FOAM
Espuma luxuosa para a higiene das
mãos com fragrância «relaxante»
•
•
•

Espuma para a higiene das mãos com uma
mistura rica de óleos essenciais puros de
cedro e patchouli
Fragrância relaxante com almíscar, notas
altas de tangerina e bergamota e nuances
florais com o calor do cravo e da canela
Contém agentes nutritivos e hidratantes para
melhorar a hidratação e evitar a secura da
pele

ESPUMA

Indicação:

Lavabos de escritórios e instalações
públicas

CÓDIGO
RLX1L

UN /
CAIXA
6

TAMANHO
Recarga de 1 litro

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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CABELO E CORPO
Refresh™ Hair & Body
Gel de banho e champô refrescante 2
em 1
•
•

•

GEL

Indicação:

Em qualquer chuveiro no local de
trabalho, espaço de lazer ou alojamento

Gel de banho refrescante unissexo para corpo
e cabelo

CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

Uma combinação única de ingredientes
hidratantes e revigorantes limpa suavemente
a pele

HBG250ML

12

HBG1L

6

Recarga de 1 litro

Detergentes suaves para utilização diária

HBG2LT

4

Recarga de 2
litros

Frasco de 250 ml

Doseador Refresh™ Hair & Body
CÓDIGO

FORMATO

COR

UN / CAIXA

PARA UTILIZAÇÃO COM

RHB1LDSSTH 1 Litro

Branco

Unidade

HBG1L

RHB2LDPSTH 2 Litros

Branco

Unidade

HBG2LT

Refresh™ Luxury 3-in-1 Hair & Body
Gel de banho, champô e amaciador 3 em
1 requintado

LOÇÃO

Indicação:

Em qualquer chuveiro no local de
trabalho, espaço de lazer ou alojamento

•

Fragrância agradável unissexo, adequada
para utilização em chuveiros masculinos e
femininos

•

Loção cremosa de alta qualidade que produz
uma espuma abundante e luxuosa

CÓDIGO

UN /
CAIXA

•

Deixa o cabelo e a pele macios, limpos e
nutridos

CMW1L

6

Recarga de 1 litro

CMW2LT

4

Recarga de 2 litros

TAMANHO

Doseador Refresh™ Luxury 3-EM-1 Shower
CÓDIGO
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FORMATO

COR

UN /
CAIXA

PARA UTILIZAÇÃO COM

RSH1LDSSTH 1 Litro

Branco Translúcido

Unidade

CMW1L

RSH2LDPSTH 2 Litros

Branco

Unidade

CMW2LT

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

Doseadores manuais

Doseadores manuais

Doseadores manuais para lavabos
CÓDIGO

NOME DO DESEADOR

FORMATO

COR

CHR1LDS

Proline 1 litro banda cromada

1 Litro

Branco

UN / CAIXA TO USE WITH
Unidade

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L, ENG1L, RLX1L

WHB1LDS

Proline 1 litro

1 Litro

Branco

Unidade

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L, ENG1L, RLX1L

PRO00WHICR

Proline 1 litro rama cromada

1 Litro

Branco

Unidade

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L, ENG1L, RLX1L

PRO00BRKCR

Proline 1 litro banda cromada

1 Litro

Preto

Unidade

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L, ENG1L, RLX1L

PRO00BRUSH

Proline 1 litro efecto inox

1 Litro

Preto

Unidade

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L, ENG1L, RLX1L

WRM1LDSSTH

Deb Stoko Cleanse Washroom

1 Litro

Branco

Unidade

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L, ENG1L, RLX1L
CLR2LT, AZU2LT, RFW2LT

WRM2LDPSTH

Deb Stoko Cleanse Washroom

2 Litros

Branco

Unidade

MSS1LDS

Mr Soapy Soap

1 Litro

Vermelho

Unidade

WYH1LDS

Now wash your hands'

1 Litro

Verde

Unidade

CLR1L, AZU1L, RFW1L, ORG1L, ENG1L, RLX1L

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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Doseadores sem contacto
Doseador sem contacto com design atraente e altamente eficiente, com uma
duração excecionalmente longa.
•
•
•

Especificamente concebido para dosear a quantidade exata de produto em todas as utilizações, minimizando o
desperdício e a utilização excessiva
Integra-se com recargas higienicamente seladas para eliminar a sujidade e proporcionar um produto fresco em
todas as aplicações
Manutenção reduzida, combina a superfície robusta e de fácil limpeza do doseador com a substituição rápida
da recarga

A inovadora tecnologia de baixo consumo de energia
com sensores de infravermelhos proporciona uma
bateria com vida útil de até 5 anos

YEARS
LIFE

Um agente antibacteriano à base de prata que
inibe o crescimento de bactérias e fungos

Para utilização com a Gama Deb Stoko de sabonetes em
espuma para lavabos, sabonetes antibacterianos em
espuma e sabonetes em espuma antissépticos

Suporte cromado para doseador TF

Suporte para doseador TF
•

•

Um suporte autónomo para
doseador TouchFREE com
bandeja coletora incluída.
(Nota: o doseador é vendido em
separado)

•

•

CÓDIGO: TF2STDSLV

omo
Um suporte cromado autónomo
m
para doseador TouchFREE sem
bandeja coletora.
(Nota: o doseador e a bandeja
são vendidos em separado).

CÓDIGO: DISPSTDCH

Doseadores automáticos e suportes para doseadores automáticos
CÓDIGO

NOME DO DESEADOR

FORMATO

COR

UN /
CAIXA

PARA UTILIZAÇÃO COM

TF2WHI

TouchFREE Ultra com banda cromada 1.2 Litros

Branco

Unidade

CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

TF2CHR

TouchFREE Ultra cromado

Preto

Unidade

CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

1.2 Litros

TF2AZU

TouchFREE Ultra

1.2 Litros

Azul

Unidade

CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

TF2STDSLV

Suporte

1 Litro

Prata

Unidade

CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

DISPSTDCH

Suporte

1 Litro

Cromado

Unidade

CLR12LTF, AZU12LTF, RFW12LTF

TRYBLK

Bandeja

N/A

Preto

Unidade

DISPSTDCH

TRYWHI

Bandeja

N/A

Branco

Unidade

DISPSTDCH
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Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

Os clientes podem selecionar um design de
lavabo a partir de um dos vários modelos
criativos existentes.

Doseadores personalizados
A nossa inovadora tecnologia de impressão pode ser combinada com uma
grande variedade de opções de cores para os componentes de modo a decorar
um doseador exclusivo para si.
As nossas equipas de design podem colaborar consigo com vista a criar um doseador que reflita a sua identidade ou
especificação. O nosso processo de fabrico e desenvolvimento de design exclusivo produz decorações permanentes
que são resistentes aos químicos e ao esbatimento e cuja duração será a mesma da vida útil do doseador.

Desde uma identidade empresarial a
logótipos, instruções de utilização ou
imagens chamativas
de qualidade
fotográfica.

A equipa de design da Deb pode concetualizar as suas
ideias para produzir soluções de doseamento fabulosas e
exclusivas, concebidas tendo em conta os seus requisitos
específicos.

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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LIMPEZA DA PELE
NO LOCAL DE TRABALHO

Estesol® Hair & Body

Sujidades
Médias

Solopol® Lime
Solopol® GrittyFOAM®
Solopol® Classic

Sujidades
Fortes

Solopol® Classic PURE
Kresto® Universal WIPES
Solopol® Classic EXTRA

Sujidades
Intensas

Kresto® Citrus
Kresto® Classic

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kresto® Kolor ULTRA
Sujidades
Extremas

Kresto® Special ULTRA
Kresto® Special WIPES
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Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

Alcatrão, limagens,
betum e poeira
metálica e de grafito

Duche

•
•
•

Lodos de
perforação

Estesol Lotion PURE
®

Óleos vegetais e
gorduras animais

Estesol® Lotion

Óleos sintéticos e
mineriais, gorduras
e lubrificantes

Sujidades
Ligeiras

Sujidades
industriais
ligeiras

Nome de Produto

Sujidade geral

Subcategoria

NÍVEL DE
LIMPEZA

Os nossos produtos para a higiene das mãos
foram desenvolvidos para se adequarem a diversos
ambientes de trabalho e tipos de contaminantes.

APLICAÇÃO - RISCOS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pictogramas de utilização do produto

SILICONE

Produtos para a limpeza
das mãos para eliminar
sujidades médias, fortes e
intensas

Produtos para a limpeza
especial das mãos

Toalhetes para a
limpeza das mãos

Certificação Ecolabel - para produtos que cumprem
critérios técnicos rigorosos usando o método da
avaliação de ciclo de vida (ACV), o qual cobre os
principais impactos ambientais gerados em todas
as fases do ciclo de vida de um produto, incluindo o
fabrico, a utilização e a eliminação.
Astopon® = Pó refinado de casca de noz

Sem silicone

Toalhetes para
a limpeza das
mãos

USDA Biopreferred
O Programa USDA BioPreferred certifica os produtos que
cumprem os padrões nacionais relativos à quantidade de
teor derivado de recursos biológicos renováveis ou de base
biológica.

Eucornol® = Protetor da pele que aumenta a compatibilidade cutânea relativamente a tensioativos

Nível de limpeza para os produtos de higiene das mãos no local de trabalho
Sujidades médias: Solopol®

Sujidades ligeiras: Estesol®

Sujidades intensas: Solopol / Kresto
®

®

Sujidades fortes: Solopol® / Kresto®

Sujidades extremas: Kresto®

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificação
Ecolabel

Não é necessário
enxaguar

Contém
exfoliantes
naturais

Contém
Eucornol® , um
agente protetor
da pele

Sem corantes

Sem perfume

Sem silicone

Sem dissolventes

Fruta, vegetais e
outros corantes
alimentares

Tintas, corantes e
pigmentos

Resinas, colas e
selantes

Lacas, barnizes e
recubrimentos

Pinturas acrílicas
e alquídicas

Óleos e pinturas
com base aquosa

CARACTERÍSTICAS

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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LIMPEZA DE SUJIDADES LIGEIRAS
Estesol® Lotion

SILICONE

Nível de limpeza

Produto para a higiene geral das mãos
Sujidade geral | Viscosidade
•

•
•

Estesol® Lotion PURE

Limpeza de sujidades ligeiras
Indicação:
LOÇÃO
Para quaisquer ambientes
industriais e de fabrico/processamento de
alimentos
UN /
CAIXA

CÓDIGO

Loção para a higiene das mãos ligeiramente
perfumada para eliminar a sujidade e viscosidade LTW1L
em geral
LTW2LT

TAMANHO

6

Recarga de 1 litro

4

Recarga de 2 litros

Contém glicerina para ajudar a evitar a secura da
pele

LTW4LTR

4

Recarga de 4 litros

Mistura suave de tensioativos para uma limpeza
das mãos rápida e eficaz

LGT1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

LGT2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

LGT4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

SILICONE

Nível de limpeza

Produto para a higiene das mãos contra
sujidades ligeiras
Sujidade em geral | Viscosidade

Limpeza de sujidades ligeiras
Indicação:
Para utilização em ambientes
industriais em geral

LOÇÃO

•

Loção para a limpeza em geral das mãos sem
perfume nem corantes

CÓDIGO

•

Contém glicerina para ajudar a evitar a secura
da pele

PUW1L

6

Recarga de 1 litro

•

Mistura suave de tensioativos para uma limpeza
das mãos rápida e eficaz

PUW2LT

4

Recarga de 2 litros

UN /
CAIXA

TAMANHO

PUW4LTR

4

Recarga de 4 litros

LGT1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

LGT2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

LGT4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

Doseadores de produtos de limpeza de Sujidades Ligeiras
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CÓDIGO

NOME DO DESEADOR

LGT1LDSSTH

Deb Stoko Cleanse Light

FORMATO

COR

UN /
CAIXA

PARA UTILIZAÇÃO COM

1 Litro

Branco

Unidade LTW1L, PUW1L

LGT2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Light

2 Litros

Branco

Unidade LTW2LT, PUW2LT,

LGT4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Light

4 Litros

Branco

Unidade LTW4LTR, PUW4LTR,

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

LIMPEZA DUCHE
Estesol® Hair & Body

Nível de limpeza

Limpeza superficial

SILICONE

Um gel de banho universal e de
fragrância agradável para cabelo e
corpo

Indicação:
No chuveiro de qualquer área
industrial

GEL

•

Gel de banho unissexo com uma fragrância
agradável para a remoção da sujidade e
viscosidade geral no local de trabalho

HAB250ML

12

Frasco de 250 ml

•

Contém glicerina para ajudar a evitar a secura da
pele, assegurando a sua suavidade e elasticidade

HAB1L

6

Recarga de 1 litro

SHW1LDSSTH

15

Recarga de 1 litros

Lavagem rápida e fácil, sem deixar resíduos de
sabonete

HAB2LT

4

Recarga de 2 litros

SHW2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

HAB4LTR

4

Doseador de 4 litros

SHW4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

•

UN /
CAIXA

CÓDIGO

TAMANHO

Doseadores para duche

CÓDIGO

NOME DO DESEADOR

SHW1LDSSTH

FORMATO

COR

UN /
CAIXA

PARA UTILIZAÇÃO COM

Deb Stoko Cleanse Shower

1 Litro

Branco

Unidade HAB1L

SHW2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Shower

2 Litro

Branco

Unidade HAB2LT

SHW4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Shower

4 Litro

Branco

Unidade HAB4LTR

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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LIMPEZA DE SUJIDADES MÉDIAS
Solopol® Lime

SILICONE

Nível de limpeza

Produto para a higiene das mãos contra
sujidades médias
Óleo | Gordura | Sujidade e viscosidade em
geral
•

•

•

Solopol® GrittyFOAM®

Produto sem solventes de petróleo para a higiene
das mãos com a combinação patenteada da Deb
de farinha de milho natural e extratos de lima
Os exfoliantes naturais não abrasivos e
biodegradáveis de farinha de milho proporcionam
uma limpeza profunda sem danificarem a pele ou
prejudicarem o ambiente
Contém glicerina e extrato de gérmen de trigo para
uma pele hidratada e nutrida

SILICONE

Nível de limpeza

Espuma para a higiene das mãos contra
sujidades médias
Óleo | Gordura | Carvão | Lubrificantes
•
•

•

A primeira espuma para a higiene das mãos com
exfoliante
3 ml de Solopol® GrittyFOAM® em líquido
transformam-se em 15 ml de ESPUMA,
proporcionando até 47% mais lavagens das
mãos por litro em comparação com os produtos
tradicionais para a higiene das mãos
Uma fórmula suave sem solventes de petróleo
combinada com exfoliantes não abrasivos e
biodegradáveis que deixa as mãos macias e
hidratadas

Limpeza de sujidades médias
LOÇÃO
Indicação:
Para utilização em ambientes
industriais na remoção de sujidades
médias
UN /
CAIXA

CÓDIGO

TAMANHO

LIM30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

LIM2LT

4

Recarga de 2 litros

LIM4LTR

4

Recarga de 4 litros

HVY2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

HVY4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

Limpeza de sujidades médias
ESPUMA

Indicação:
Para utilização em ambientes industriais
na remoção de sujidades médias

CÓDIGO

UN /
CAIXA

GPF3L

4

Recarga de 3,25
litros

GF3LDBLIB

6

Doseador de 3,25
litros

TAMANHO

Doseador de ESPUMA para a limpeza de sujidades médias

a

CÓDIGO

NOME DO DESEADOR

GF3LDBLIB Deb Stoko Heavy Duty Foam
1 dose (3 ml) de Solopol®
GrittyFOAM®

COR

UN / PARA
CAIXA UTILIZAÇAO COM

Preto

6

GPF3L

2 doses (4,4 ml) de produto
tradicional para a limpeza
das mãos contra sujidades
fortes

Exclusiva tecnologia de doseagem
Solopol® GrittyFOAM®
1.

O produto líquido entra nas câmaras de formação de espuma

2.

Mistura-se com ar para formar a espuma

3.

Obtem-se uma densa, cremosa e eficaz espuma de limpeza
Câmara de formação de espuma Solopol® GrittyFOAM®
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Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

LIMPEZA DE SUJIDADES FORTES

Solopol® Classic

Nível de limpeza

SILICONE

Pasta para a limpeza de sujidades fortes
das mãos sem solventes
Óleo | Gordura | Carvão | Lubrificantes

Solopol® Classic PURE

PASTA
Indicação:
Para utilização em ambientes industriais na
remoção de sujidades fortes
CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

•

Produto para a limpeza das mãos sem solventes
para remoção de contaminação forte

SOL30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

•

O agente exfoliante natural Astopon® remove com
delicadeza os contaminantes sem danificar a pele

SOL250ML

12

Bisnaga de 250 ml

SOL2LT

4

Recarga de 2 litros

•

Contém o protetor de pele Eucornol® para
minimizar o risco de irritação cutânea

SOL4LTR

4

Recarga de 4 litros

HVY2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

HVY4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

Nível de limpeza

SILICONE

Pasta para a limpeza de sujidades fortes
das mãos sem solventes
Óleo | Gordura | Carvão | Lubrificantes
•
•
•
•

Kresto® Universal WIPES

Limpeza de sujidades fortes

Produto para a limpeza das mãos sem solventes para
remoção de contaminação forte
O agente exfoliante natural Astopon® remove com
delicadeza os contaminantes sem danificar a pele
Contém Eucornol® para proteger a pele e minimizar
o risco de irritação cutânea
Fórmula sem perfume nem corantes

Nível de limpeza

SILICONE

Toalhetes para a limpeza das mãos contra
sujidades fortes
•

Óleo | Gordura | Viscosidade em geral
Toalhetes resistentes e de tamanho extra

Limpeza de sujidades fortes
PASTA

Indicação:

Para utilização em ambientes industriais
e alimentares na remoção de sujidades
fortes
CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

SCP30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SCP2LT

4

Recarga de 2 litros

SCP4LTR

4

Recarga de 4 litros

HVY2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

HVY4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

Limpeza de sujidades fortes
TOALHETES

Indicação:

Para utilização sem água no local de
trabalho e em qualquer local

•

Impregnados com ingredientes com um grande
poder de limpeza para remoção de vários
contaminantes

•

Contém um ingrediente hidratante para deixar a
pele suave e elástica

CÓDIGO

•

De utilização rápida e fácil, sem ficar pegajoso

UNV150W

UN /
CAIXA
4

TAMANHO
150 toalhetes

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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LIMPEZA DE SUJIDADES INTENSAS

Solopol® Classic EXTRA

SILICONE

Nível de limpeza

PASTA

Produto para a limpeza das mãos contra
sujidades intensas

Indicação:
Para utilização em ambientes industriais na
remoção de sujidade extremamente intensa

Óleo | Gordura | Carvão | Lubrificantes
•

Fórmula sem solventes com excelente poder
de limpeza para remoção de contaminação
extremamente forte

CÓDIGO

•

O agente exfoliante natural Astopon® remove
suavemente os contaminantes sem danificar a pele

SCU30MLWW

30

Bisnaga de 30ml

SCU2LT

4

Recarga de 2 litros

SCU4LTR

4

Recarga de 4 litros

HVY2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

HVY4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

•

Kresto® Citrus

Contém o protetor de pele Eucornol® para
minimizar o risco de irritação cutânea

SILICONE

Nível de limpeza

Produto cítrico para a limpeza das mãos
contra sujidades intensas
Óleo | Gordura | Betume | Adesivos
•

•
•

Kresto® Classic

Limpeza de sujidades intensas

Combinação patenteada de extratos naturais de óleo
de laranja com o exfoliante para as mãos de farinha
de milho para proporcionar uma limpeza altamente
eficaz
Contém hidratantes para ajudar a deixar a pele
macia e elástica
Atua rapidamente na remoção de múltiplos
contaminantes entranhados e difíceis de eliminar

SILICONE

Nível de limpeza

Produto para a limpeza das mãos contra
sujidades intensas
Óleo | Gordura | Carvão | Lubrificantes
•

•
•

Contém solventes toxicologicamente seguros para
eliminar contaminantes com base oleosa de difícil
remoção sem danificar a pele
Contém o protetor de pele Eucornol® para
minimizar o risco de irritação cutânea
O agente exfoliante natural Astopon® remove
suavemente os contaminantes sem danificar a pele

UN /
TAMANHO
CAIXA

Limpeza de sujidades intensas
LOÇÃO

Indicação:
Para utilização em ambientes industriais na
remoção de sujidade industrial extremamente
intensa
CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

CIT30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

CIT2LT

4

Recarga de 2 litros

CIT4LTR

4

Recarga de 4 litros

HVY2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

HVY4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

Limpeza de sujidades intensas
PASTA

Indicação:
Para utilização em ambientes industriais na
remoção de sujidade extremamente intensa
CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

KCL30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

KCL250ML

12

Bisnaga de 250 ml

KCL2LT

4

Recarga de 2 litros

KCL4LTR

4

Recarga de 4 litros

HVY2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

HVY4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

Doseadores de produtos de limpeza de sujidades intensas

CÓDIGO
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NOME DO DOSEADOR

COR

UN /
CAIXA

PARA UTILIZAÇÃO COM

HVY2LDPSTH Deb Stoko Cleanse Heavy

Branco

8

LIM2LT, SOL2LT, SCP2LT,
SCU2LT, CIT2LT, KCL2LT

HVY4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Heavy

Branco

6

LIM4LTR, SOL4LTR, SCP4LTR,
SCU4LTR, CIT4LTR, KCL4LTR

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

LIMPEZA DE SUJIDADES EXTREMAS

Kresto® Kolor ULTRA

Limpeza de sujidades extremas
PASTA

Produto para a limpeza especial das mãos

Indicação:

Tintas | Tinturas | Pigmentos

Para utilização em ambientes industriais
na remoção de tintas, tinturas, corantes
alimentares/vegetais

•

Contém um agente ativo para a fácil remoção de
tintas e tinturas da pele

•

Sem solventes para reduzir o risco de irritação
cutânea

•

O agente exfoliante natural Astopon remove com
delicadeza os contaminantes sem danificar a pele

KKU30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

Uma vez que se trata de uma fórmula concentrada,
apenas é necessária uma pequena quantidade
para remover os contaminantes

KKU250ML

12

Bisnaga de 250 ml

KKU2LT

4

Recarga de 2 litros

ULT2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

•

Kresto® Special ULTRA

SILICONE

Nível de limpeza

®

Nível de limpeza

SILICONE

Produto para a limpeza das mãos
«ultra-especializado»
Verniz | Resinas | Colas | Tintas com base
oleosa
•
•
•

Produto para limpeza especializada com uma
fórmula à base de solventes suaves para remoção
de contaminantes aderentes difíceis
O agente exfoliante natural Astopon® remove com
delicadeza os contaminantes sem danificar a pele
Uma vez que se trata de uma fórmula concentrada,
apenas é necessária uma pequena quantidade para
remover os contaminantes

CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

Limpeza de sujidades extremas
Indicação:
PASTE
Para utilização em ambientes
industriais na remoção de tintas, lacas e
adesivos
CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

KSP30MLWW

30

Bisnaga de 250 ml

KSP250ML

12

Bisnaga de 250 ml

KSP2LT

4

Recarga de 2 litros

ULT2LDPSTH

8

Doseador de 2 litros

KSP4LTR

4

Recarga de 4 litros

ULT4LDRSTH

6

Doseador de 4 litros

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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LIMPEZA DE SUJIDADES EXTREMAS
Doseadores de produtos de limpeza de sujidades extremas

Kresto® Special WIPES

PARA UTILIZAÇÃO COM

NOME DO DESEADOR

FORMATO

COR

ULT2LDPSTH

Deb Stoko Cleanse Ultra

2 Litros

Branco

Unidade

KKU2LT, KSP2LT

ULT4LDRSTH Deb Stoko Cleanse Ultra

4 Litros

Branco

Unidade

KSP4LTR

Nível de limpeza

SILICONE

Toalhetes para a limpeza das mãos contra
sujidades extremas
Verniz | Resinas | Colas | Tintas com base
oleosa

Limpeza de sujidades extremas
TOALHETES

Indicação:

Para utilização sem água em ambientes
industriais para qualquer local, incluindo
tipografias e ateliês de pintura

•

Toalhetes resistentes e de tamanho extra

•

Impregnados com uma fórmula líquida suave à
base de ésteres para a remoção altamente eficaz
de contaminantes de impressão e pintura

CÓDIGO

UN /
CAIXA

Contém glicerina para uma pele hidratada e
nutrida

ULT150W

4

150 toalhetes

ULT70W

6

70 toalhetes

•

34

UN /
CAIXA

CÓDIGO

TAMANHO

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

HIGIENE DA PELE
Uma gama de produtos antimicrobianos para a limpeza e desinfeção da pele que
proporcionam um nível elevado de higiene das mãos em ambientes onde esta é sensível,
nomeadamente no sector alimentar e de cuidados de saúde, onde se pretende um elevado
nível de higiene. A higiene das mãos é a medida mais importante de proteção contra
infeções e prevenção da contaminação cruzada.

•

•

•

• • • •
• • • • •

Deb InstantFOAM®

•

Pictogramas de utilização do produto
Sabonetes
antimicrobianos

Certificado Internacional HACCP
Os produtos certificados pela HACCP Internacional estão certificados
como sendo seguros e apropiados para o seu uso na indústria
alimentar conforme ao programa de segurança alimentar HACCP. A
HACCP Internacional é uma organização independente, líder na ciência
alimentar com um programa de certificação Global para serviços e
produtos suplementares não alimentícios para a indústria alimentar.

•

Compatível com luvas de
latex e nitrilo

•
•

Hipoalergénico

•
• •

Compatível com a
indústria alimentar

•

Sem corantes

Wash

Sem perfume

• • • •

Incorpora uma válvula de
dosagem superior

•

Aplicar sobre as mãos
bem limpas

Remove a sujidade geral e
a viscosidade

•

Para a desinfeção das
mãos - Quando limpas

•

Virucida - Virus
encapsulados (EN14476)

•

Fungicida e levuricida
(EN1650 e/ou EN1275)

•

Bactericida (EN1500)

•

Antimicrobianos AgroBACTM LOTION

Bactericida (EN1499)

Remove os resíduos de
gordura alimentares,
óleos vegetais e gorduras
animais

CARACTERÍSTICAS

Para a limpeza das mãos Enxaguar com água

APLICAÇÃO

PureBACTM FOAM
Wash

Subcategoria
Nome do Produto

Desinfeção

Virucida - Virus encapsulados
e não encapsulados
(EN14476)

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

Pictogramas de utilização do produto

Desinfeção

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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PRODUTOS DE LIMPEZA ANTIMICROBIANOS
PureBacTM FOAM Wash
Espuma para a higiene das mãos com
cloreto de didecil dimetil amónio
•
•

•
•

•

Espuma para a higiene das mãos sem
perfume nem conservantes
Formulada especificamente para utilização
em ambientes de manuseamento de
alimentos, onde são exigidos elevados níveis
de higiene
Testes independentes comprovam que não
passa para os alimentos
A fórmula bactericida e fungicida altamente
eficaz contém cloreto de didecil dimetil
amónio , um germicida de largo espetro
altamente eficaz
Atividade bactericida (EN1499) e fungicida
(EN1275) comprovadas

ESPUMA

Indicação:

Em qualquer ambiente de fabrico e
processamento de alimentos, serviços
alimentares e de catering onde sejam
manuseados alimentos

UN /
CAIXA

CÓDIGO

TAMANHO

PBF1LSTH

6

Recarga de 1 litro

PBF2LDPSTH

4

Recarga de 2 litros

ANT1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

8

Doseador de 2 litros
(espuma)

ANT2LDPSTH

AgroBacTM Lotion Wash
Loção antimicrobiana para a higiene
das mãos com uma mistura ativa
sinérgica
•
•

•
•

•

Loção para a higiene das mãos sem perfume
Formulada especificamente para utilização
em ambientes de manuseamento e
processamento de alimentos, onde são
exigidos elevados níveis de higiene e limpeza
Testes independentes comprovam que não
passa para os alimentos
Contém uma mistura sinérgica de dois
biocidas de amplo espetro, digluconato
de clorexidina e cloreto de didecil dimetil
amónio
Atividade bactericida (EN1499) e fungicida
(EN1275) comprovadas

LOÇÃO

Indicação:
Qualquer ambiente de fabrico e
processamento de alimentos

UN /
CAIXA

CÓDIGO

TAMANHO

ABL1LSTH

6

Recarga de 1 litro

ABL2LTSTH

4

Recarga de 2 litros

ANT1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

8

Doseador de 2 litros
(Loção)

ABL2LDPSTH

Doseadores de produtos de limpeza antimicrobianos
CÓDIGO

NOME DO DESEADOR

UN /
CAIXA

PARA UTILIZAÇÃO COM

ANT1LDSSTH Deb Stoko Cleanse Antimicrobial 1 Litro

Branco

Unidade

PBF1LSTH, ABL1LSTH

ANT2LTSTH

Branco

Unidade

PBF2LTSTH

Branco

Unidade

ABL2LTSTH

Deb Stoko Cleanse Antimicrobial 2 Litros

ABL2LDPSTH Cleanse Antimicrobial (Lotion)
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FORMATO COR

2 Litros

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

DESINFEÇÃO DAS MÃOS
Deb InstantFOAM®
Espuma desinfetante para a higiene das mãos com uma base alcoólica

World’s 1st Virucidal Foam Hand Disinfectant

ESPUMA

Bactericida | Fungicida | Micobactericida
•
•
•

•
•
•

Desinfetante para as mãos
sem perfume nem corantes,
hipoalergénico e à base de álcool
Utilizar sem água para matar
99,999% dos germes mais
comuns
Atividade bactericida de largo
espetro altamente eficaz
(EN1499), virucida limitada
(de acordo com a norma
EN14476), fungicida (EN1650) e
micobactericida (EN14348)
Testes independentes
comprovam que não passa para
os alimentos
Espalha-se nas mãos com
rapidez e facilidade, sem deixar
resíduos pegajosos
Contém agentes hidratantes para
ajudar a impedir a secura da pele

Indicação:
Para utilzar em qualquer ambiente higienicamente
sensível, ou quando sejam requeridos níveis mais
exigentes de higiene
UN /
CAIXA

CÓDIGO

TAMANHO

IFS50DSP

12

Frasco de bomba de 47 ml

IFS15GSP

6

Frasco de bomba de 250 ml

IFS400MLSP

12

Frasco de bomba de 400 ml

IFS47ESP

6

Recarga de 1 litro

IFS1LTFSTH

3

Recarga de 1 litro para TF Ultra

SAN1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

IFS1LDSSTH

15

Doseador InstantFOAM de 1 litro

IFSTF2STH

8

Doseador de automático para
InstantFOAM

BRK400BLA

Unidade Suporte para frasco de 400 ml

Doseadores de produtos de desinfeção
CÓDIGO

NOME DO DESEADOR

COR

SAN1LDSSTH

Doseador de desinfetante de 1 litro

Branco

IFS1LDSSTH

Doseador de InstantFOAM de 1 litro

BRK400BLANC

Suporte para frasco de 400 ml

UN / CAIXA

PARA UTILIZAÇÃO COM

15

IFS47ESP

Branco

15

IFS47ESP

Branco

Unidade

IFS400MLSP

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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Pele normal

Pele seca e
danificada

Pele muito
seca e
danificada
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•

•

•

1

Stokolan® Light Gel

•

•

•

•

Stokolan® Hand & Body

•

•

•

•

Stokolan® Classic

•

•

•

•

Stokolan® Sensitive PURE

•

•

•

•

Stokolan® Intense

•

•

•

•

2

3

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

Apropiado para o corpo
inteiro

Stokolan® Light PURE

Nível de cuidado da pele Nome do produto

Regeneração da pele

Condicionador para a pele

Subcategoria

APPLICATION

Hidratação da pele

Após a jornada de trabalho, os cremes reparadores
ajudam a manter a pele saudável ao salvaguardarem
a sua suavidade e elasticidade e evitarem que fique
seca. A utilização de cremes reparadores é um
elemento importante nas melhores práticas dos
cuidados da pele

INDICAÇÃO

Apropiado para mãos, cara
e corpo

REGENERAÇÃO DA PELE

Pictogramas de utilização do produto

Pele normal

Adequado
para o rosto

3

2

1

Pele seca

Pele muito seca
Adequado
sob luvas

Selo de Qualidade do ECARF
O Centro Europeu da Fundação para a Investigação de Alergias (ECARF) atribui o selo de qualidade
ECARF a produtos hipoalergénicos. Adequado para pessoas que sofram de alergias e pele propensa a
eczemas.

Sem silicone

Rápida absorção

Compatível com luvas de
latex e nitrilo

Certificação ECARF

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pele muito seca e
danificada

•

Pele sensível, seca e
danificada

•

Pele seca e danificada

•

Pele normal

Sem perfume

•

Adequado para pessoas
com alergias e com
propensão a eczemas

Sem corantes

CARACTERÍSTICAS

•

•

•
•

Sem silicone

Compatível com a indústria
alimentar

APLICAÇÃO

SILICONE

•

•
•

•

•

•

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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APLICAÇÃO UNIVERSAL

Stokolan® Light PURE

SILICONE

1

Indicação:

Pele normal

Para utilização em áreas de trabalho
industrial, de manipulação de alimentos
e cuidados de saúde, bem como lavabos
de escritórios e públicos

A fórmula sem perfume nem corantes reduz o
risco de irritação cutânea

•

Não passa para os alimentos

•

Contém glicerina, alantoína e manteiga de carité
para uma pele hidratada e nutrida
Compatível para utilização sob luvas de látex e de
nitrilo

Stokolan® Light Gel

SILICONE

1

•

A creatina incentiva a produção de lípidos de
barreira da própria pele e contribui para a
renovação celular

Stokolan® Hand & Body

SILICONE

Bisnaga de 100 ml

RES1L

6

Recarga de 1 litro

RES1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

Pele normal
GEL

CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

SGE30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SGE100ML

12

Bisnaga de 100 ml

SGE1L

6

Recarga de 1 litro

RES1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

Pele normal
LOÇÃO

Pele normal

Para utilização em áreas de trabalho
industrial e de cuidados de saúde, bem
como lavabos de escritórios e públicos

Fórmula especializada para hidratar a pele e
incentivar a regeneração natural da pele
Contém uma mistura exclusiva de ingredientes
para fomentar a elasticidade da pele e prolongar o
efeito hidratante

SILICONE

Creme para a pele nutritivo e enriquecido
Pele seca | Danificada
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Bisnaga de 30 ml

12

Indicação:

Stokolan® Classic

•

Creme hidratante e nutritivo concentrado para
ajudar a restituir a hidratação em pele seca e
danificada

•

Elevado conteúdo de glicerina para aumentar a
elasticidade e acalmar a pele

•

30

RES100ML

Loção hidratante para mãos e corpo

Efeito de máximo cuidado com propriedades de
rápida penetração para utilização nas mãos e em
todo o corpo

2

RES30MLWW

Para utilização em áreas de trabalho
industrial e de cuidados de saúde, bem
como lavabos de escritórios e públicos

•

•

TAMANHO

Pele normal

Contém glicerina para a hidratação da pele

•

UN /
CAIXA

Indicação:

•

•

CÓDIGO

Gel hidratante para a pele

Fórmula refrescante de fragrância agradável que
é facilmente absorvida e tem um efeito refrescante
na pele

1

CREME

Creme nutritivo para a pele

•

•

Pele normal

Contém lanolina para reforçar a barreira da pele e
tornar a pele mais macia

CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

SBL30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SBL100ML

12

Bisnaga de 100 ml

SBL1L

6

Recarga de 1 litro

RES1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

Pele seca e danificada
CREME

Indicação:
Para utilização em ambientes industriais
e de cuidados de saúde, sobretudo quando
os empregados têm tendência a ter pele
seca ou danificada
CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

SCL30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SCL100ML

12

Bisnaga de 100 ml

SCL1L

6

Recarga de 1 litro

RES1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

APLICAÇÃO ESPECIALIZADA
Stokolan® Sensitive PURE

Pele seca e danificada

SILICONE

2

CREME

Indicação:
Para utilização em ambientes industriais,
de manipulação de alimentos e cuidados de
saúde, sobretudo quando os empregados têm
tendência para ter pele seca ou danificada

Creme regenerador para pele sensível
Pele seca | Danificada

•

Creme nutritivo e hidratante sem conservantes,
sem corantes nem perfume

•

Formulado para proporcionar propriedades
excelentes de hidratação, aumentar a elasticidade
e acalmar a pele

•

Avaliado pela HACCP para confirmar a sua
adequação para a indústria alimentar

Stokolan® Intense

SILICONE

3

Creme intensamente nutritivo para a
pele

•

•

UN /
CAIXA

TAMANHO

SSP30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SSP100ML

12

Bisnaga de 100 ml

SSP1L

6

Recarga de 1 litro

RES1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

Pele muito seca e danificada
CREME

Indicação:

Pele muito seca | Danificada
•

CÓDIGO

Especialmente formulado para nutrir e reparar
profundamente a barreira danificada, pele muito seca
e danificada
Contém um complexo multiestruturado de
ingredientes ativos - cera de abelhas, óleo de
grainhas de uva, complexo de ceramida, alantoína e
ureia - para hidratar, nutrir e restaurar a resistência
da pele
A sua fórmula altamente concentrada reduz a perda
de água e ajuda a aumentar a elasticidade da pele

Para utilização em ambientes industriais
e de cuidados de saúde, sobretudo quando
os empregados têm tendência a ter a pele
muito seca ou danificada

CÓDIGO

UN /
CAIXA

TAMANHO

SIN30MLWW

30

Bisnaga de 30 ml

SIN100ML

12

Bisnaga de 100 ml

SIN1L

6

Recarga de 1 litro

RES1LDSSTH

15

Doseador de 1 litro

Doseador de cremes de regeneração

CÓDIGO

NOME DO DESEADOR COR

RES1LDSSTH Deb Stoko Restore

Branco

UN /
CAIXA
Unidade

PARA UTILIZAÇÃO COM
RES1L, SGE1L, SBL1L, SCL1L, SSP1L,
SIN1L

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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Sistemas Deb Stoko
Doseadores
Uma gama única de doseadores com recargas fechadas e
seladas de 1 litro, 2 litros e 4 litros para utilizar com todos os
produtos de cuidados da pele Deb Stoko.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas selados - garantem sempre a distribuição de
produto «fresco»
Dose ótima - distribuição da dose adequada para evitar
uma utilização excessiva
Trancável - evita o acesso não autorizado
Botões grandes - fácil utilização
Recargas dobráveis - minimiza resíduos e desperdícios de
produto
Superfícies fáceis de limpar - manutenção fácil e rápida
Não pinga, não entope - não deixa sujidade
Prático - as recargas vazias são facilmente substituídas em
poucos segundos

Centros de cuidados da pele
Gama de placas resistentes pré-equipadas com os devidos doseadores Deb
Stoko para criar um programa completo de cuidados da pele.

Centro de proteção da pele Deb Stoko – Pequeno
Doseadores:

Doseadores:

(1) Protect 1000
(1) Cleanse Light 2000
(1) Cleanse Heavy 4000
(1) Restore 1000

(1) Protect 1000
(1) Cleanse Light 4000
(1) Cleanse Heavy 4000
(1) Restore 1000

CÓDIGO:

CÓDIGO:

SSCSML1PO

SSCLGE1PO

Centro de higiene da pele Deb Stoko
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Centro de proteção da pele Deb Stoko – Grande

Centro de proteção da pele Deb Stoko – ESPUMA contra
sujidades fortes

Doseadores:

Doseadores:

(1) Cleanse AntiBac 1000
(1) Sanitise 1000
(1) Restore 1000

(1) Cleanse AntiBac 1000
(1) GrittyFOAM 1000
(1) Restore 1000

CÓDIGO:

CÓDIGO:

SHYCTR1PO

SSCGPF3PO

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com

Apoio Deb Stoko
Para qualquer organização, a implementação de práticas de cuidados da pele
coletivamente seguidas e universalmente conhecidas é um desafio constante.
Assim, para auxiliar neste processo, a Deb criou um programa único de apoio
educativo e auditorial disponível para todos os clientes da gama Deb Stoko.
Educação e sensibilização contínuas no local de trabalho
Para ajudar a melhorar e a manter os padrões de cuidados da pele, disponibilizamos uma série de ferramentas de
comunicação para apoiar a educação e sensibilização contínuas.

Auditorias pré e pós-instalação
A nossa equipa de especialistas efetua auditorias
pré e pós-instalação para garantir a seleção e
instalação adequadas dos produtos e sistemas de
doseamento Deb Stoko de forma a proporcionar a
total satisfação do cliente.

Auditorias anuais
A nossa equipa de especialistas também
pode efetuar auditorias anuais para verificar
a manutenção dos doseadores Deb Stoko
instalados, rever os produtos utilizados e
introduzir algum produto novo, bem como
ministrar ações de formação que possam ser
benéficas para o cliente.

Para mais informações, consulte os folhetos informativos/fichas de segurança do produto em www.debgroup.com
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