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Estalvi en els processos 

i els consumibles

Neteja i desinfecció garantida 

i cura de les pells sensibles
Estalvi en aigua, energia i productes

BENEFICIS
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    assegur by Proeco Químicas?Perquè   utilitzar el protocol

                                                            et proposa les solucions òptimes i certificades per aconseguir la neteja i desinfecció 

de locals comercials i ambients alimentaris. Amb el seguiment d'aquest protocol, oferim i assegurem una higienització 

estricta i completa de totes les àrees.

T'ho posem fàcil i no et compliquem els teus hàbits de neteja. Únicament, et complementem el procediment del teu 

pla de neteja habitual, amb la introducció de pocs canvis, per aconseguir el compliment d'una desinfecció exigent i 

garantir el benestar de l'espai.
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Optimització de processos i consumibles.

 Productes homologats pel Ministeri de Sanitat.

 Major rendiment i estalvi energètic.

 Obtenció d´un distintiu de zona desinfectada. 

LA NOVA NORMALITAT



Desinfectant antisèptic 

i solució hidroalcohòlica 

líquida. Activitat bactericida, 

virucida i fungicida. 

No resseca i protegeix la pell. 

Apte per ús alimentari 

i restauració.

FARMIBAC
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Incorpora aquests productes clau, correctament usats i combinats amb els productes habituals, per aconseguir una 

desinfecció idònia i oportuna per cada àrea del teu negoci:

FARMIGEL 85 ALCOLAC PLUS

Desinfectant virucida, 

bactericida i fungicida. 

Aplicar mitjançant 

polvorització del producte 

pur, sobre superfícies 

o utensilis i deixar assecar. 

ELS DESINFECTANTS
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DESINFECCIÓ PERSONAL DESINFECCIÓ GENERAL DESINFECCIÓ ALIMENTS

SANI ACTIVE

Desinfectant de superfícies

brutes, virucida, bactericida i

fungicida. Apte per indústria 

alimentària i ús general.

Amb una dilució del 16% elimina 

virus, bacteries i fongs en superfícies

brutes, a més de ser un 

potent netejador.

DESINVER

Potent desinfectant 

formulat per la desinfecció 

de fruites, verdures 

i hortalisses crues. 

Les propietats actuen 

sense alterar ni sabors 

ni olors. 

FASES DEL PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Aplicar els mètodes d´higiene recomanats per la neteja de mans.

Detectar i controlar especialment els punts de contacte clau del teu local.

Actuar d´acord amb les recomanacions de                                                                per a cada àrea.

 / 
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Desinfectant gel hidroalcohòlic, 

virucida, bactericida, fungicida,

tuberculicida i levuricida. 

Antisèpsia higiènica i quirúrgica 

de mans per fricció. 

Ambients sanitaris i alimentaris.
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Mullar-se les mans amb aigua Aplicar una quantitat de sabó

suficient per cobrir la superfície

d´ambdues mans

Fregar les mans 

palmell amb palmell

Palmell de la dreta contra dors

de l´esquerra amb els dits

entrellaçats i viceversa

Palmell amb palmell

amb els dits entrellaçats

Dors dels dits contra el palmell

de la mà oposada, agafant-se

els dits

Moviment rotacional al polze

esquerre atrapant-lo amb el 

palmell de la mà dreta i viceversa

Moviment rotacional cap endevant

i cap enrera amb els dits apretats

de la mà dreta contra el palmell

de la mà esquerra i viceversa

Esbandir-se les mans amb aigua Eixugar-se amb una tovallola

d´un sol ús

Utilitzar la tovallola per tancar l´aixeta Les mans ja estan segures

FASE 1 / APLICAR ELS MÈTODES D´HIGIENE RECOMANATS PER LA NETEJA DE MANS
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HIGIENE PERSONAL / PAS 1 - NETEJAR 

Manex 

suavitzant i asèptic

Dermatològic perfumat,

Bioderm

Higienitzant suavitzant 

i asèptic

Dermis

Dermatològic perfumat,

suavitzant i asèptic

Escollir entre gels de mans segons propietats: Rutina cada 1 - 2 hores

Per la correcte higiene de mans i la completa desinfecció, 

aplicar una dosis de gel de mans per la seva neteja, 

fregar totes les zones i diluir en aigua. 

Posteriorment, aplicar una solució desinfectant, 

escampar per totes les zones i deixar evaporar.

Escollir entre solucions antisèptiques líquides o gels:

HIGIENE PERSONAL / PAS 2 - DESINFECTAR

Farmibac 

Desinfectant antisèptic

i solució hidroalcohòlica líquida

Farmigel 85

Desinfectant antisèptic 

i solució hidroalcohòlica gel

FASE 1 / HIGIENE PERSONAL
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manetes de porta

interruptors

dispensadors

superfícies amb 
contacte amb aliments

àrees de contacte
amb les mans

aixetes

estris de cuina

manetes i portes

dispensadors

monitors o pantalles

interruptors

mostradors i taules

cadires

manetes de les portes

interruptors

dispensadors

dutxes i aixetes

lavabo, wc de peu
(controlar els esquitxos)
manetes dels lavabos
(seients, panells)
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FASE 2 / DETECTAR I CONTROLAR ESPECIALMENT ELS PUNTS DE CONTACTE CLAU DEL TEU LOCAL

Punts de contacte claus:
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FASE 3 / TERRES

Pinox 

Amoniacal 

amb olor a pi

Xerox

Neutre concentrat 

perfumat

Limox

Neutre 

amb olor a llimona

Green Cleaner

Neutre perfumat 

ecològic i biodegradable

Prosin

Higienitzant clorat 

amb lleixiu 

Pinus

Amoniacal bàsic 

amb olor a pi 

Lemon

Neutre bàsic 

amb olor a llimona

Netting

Neutre bàsic 

per superfícies generals 

Llamb Clean

Amoniacal econòmic 

amb olor a pi 

Escollir entre un neteja-terres detergent perfumat:

Rutina diària a escollir entre:

A Bàsica

Un dia detergent perfumat i l'altre detergent desinfectant, amb un mínim 

de 3 usos setmanals d'aquest últim.

Alternar diàriament la neteja dels terres amb detergent perfumat i el Sani Active. 

B           Recomanada

Primera fase, fregar amb detergent perfumat després de cada ús de l'espai 
i completar la última neteja del dia amb el detergent desinfectant Sani Active.

Netejar en 2 fases diàriament. 

C     Premium
 

Netejar i desinfectar diàriament després de cada ús de l'espai, 
amb el detergent desinfectant Sani Active 

tenint en compte que és un producte específic i de qualitat superior.

Detergent higienitzant i desinfectant amb registre d´Higiene Alimentària:

Sani Active

Desinfectant de superfícies brutes,

virucida, bactericida i fungicida

TERRES / PAS 1 - NETEJAR TERRES / PAS 2 - NETEJAR I DESINFECTAR 



FASE 3 / CUINA
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CUINA / PAS 1 / OPCIÓ A - NETEJAR

Ultra 

no carbonitzat

Enèrgic per a greix 

Plac Plus

Alta concentració 

per a greix carbonitzat

Grassy

Bàsic per a greix 

no carbonitzat

CRS

Bàsic per a 

greix carbonitzat

Llamb Clean

Econòmic per a greix 

no carbonitzat 

Escollir entre desengreixant multi usos o per greix carbonitzat:

Rutina diària després de cada servei a escollir entre:

PAS 1 - 

o no-carbonitzat segons cada situació i aclarir la superfície. 

Netejar amb desgreixant enèrgic per greix carbonitzat

PAS 2 - Aplicar Alcolac Plus mitjançant polvorització del

producte sobre superfícies o utensilis i deixar secar.  

PAS 1 - Netejar amb Sani Active la superfície i utensilis mitjançant polvorització,

fregat o rentat amb el producte diluït en aigua i respectant els temps d'actuació.  

PAS 2 - Aplicar Alcolac Plus mitjançant polvorització del producte

sobre superfícies o utensilis i deixar assecar.    

Desinfectant virucida, bactericida i fungicida:

CUINA / PAS 2 - DESINFECTAR I PROTEGIR 

Alcolac Plus

Desinfectant virucida, bactericida

i fungicida

CUINA / PAS 1 / OPCIÓ B - NETEJAR I DESINFECTAR 

Detergent higienitzant i desinfectant amb registre Higiene Alimentaria:

Sani Active

Desinfectant de superfícies

brutes, virucida, bactericida i

fungicida.

Green Degraser

Enèrgic ecològic 

per greix no carbonitzat

A                Brutícia intensaOPCIÓ 

B                     Brutícia moderadaOPCIÓ 



FASE 3 /RENTAVAIXELLES AUTOMÀTIC
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Clean 

aigües semidures i dures

Rentat automàtic per 

Jet

Rentat automàtic 

per aigües toves

Clean Plus

Rentat automàtic per aigües

de màxima duresa

CRS Det

Rentat automàtic

 bàsic per aigües toves

Llamb Clean

Rentat automàtic econòmic 

per aigües toves

Escollir entre els detergents següents segons duresa de l´aigua:

Rutina després de cada ús:

Escollir detergent segons duresa de l'aigua i assegurar un rentat entre 

50º i 60º per l'ús correcte del producte i aplicació de totes les seves propietats.

Escollir entre abrillantador i assegurar una temperatura superior a 85º per l'ús 

correcte del producte i aplicació de les seves propietats. 

La utilització recomanada de qualsevol d'aquests consumibles inclou al mateix 

temps, la utilització del producte desincrustant i descalcificador per eliminar 

totes les restes orgàniques i inorgàniques de la màquina rentavaixelles.

La correcte utilització d'aquest procediment i l'aplicació de les temperatures 

esmentades, assegura la desinfecció adequada de la vaixella i coberteria.

Descalcificador i desincrustant per tot tipus d´aigües:

RENTAVAIXELLES AUTOMÀTIC - DESCALCIFICAR

RENTAVAIXELLES AUTOMÀTIC - ABRILLANTAR

Escollir entre els abrillantadors per tot tipus d´aigües:

Descal 

Detergent àcid de baixa escuma

i desincrustant

Brill 

per a tot tipus d´aigües

Abrillantador automàtic 

Brillum

Abrillantador automàtic 

per a aigües toves

CRS ABR

Abrillantador automàtic

bàsic per a tot tipus d´aigües

Llamb Clean

Abrillantador automàtic 

econòmic per aigües toves

RENTAVAIXELLES AUTOMÀTIC  - NETEJAR 



FASE 3 / ALIMENTS
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Desinver 

verdures i hortalisses crues.

Desinfectant per fruites, 

Desinfectant de fruites, verdures i hortalisses crues:

Rutina abans de cada ús:

Afegir 18ml de Desinver per cada 10L d'aigua per aconseguir 

una dissolució del 0.18%. 

Aboquem els aliments prèviament netejats en aquesta dissolució 

desinfectant durant un temps d'actuació de 10-20 minuts. 

Al final del procés, hem d'aclarir amb aigua potable. 

Les seves propietats actuen correctament sense alterar ni el sabor 

ni l'olor natural i originari dels aliments. 

És un consumible completament biodegradable.

ALIMENTS / NETEJAR I DESINFECTAR 
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Green Toilet

Higienitzant ecològic

per lavabos, cromats

i inoxidables

Desincrustant higienitzant per wc:

Rutina diària segons freqüència d´ús:

PAS 1 - 

per interiors de lavabos o aixetes i deixar actuar 

mentre portem a terme la resta de fases.

PAS 2 - Aplicar el netejador higienitzant a totes les superfícies 

i utensilis mitjançant polvorització, 

fregat o rentat amb el consumible diluït en aigua 

i respectant els temps d'actuació. D'aquesta manera, netegem, 

desodoritzem i eliminem males olors.

PAS 3 - Aplicar Alcolac Plus mitjançant polvorització 

del producte sobre totes les zones de contacte i punts clau, 

superfícies o utensilis. Deixar assecar després de cada aplicació. 

Aplicar directament una dosis del desincrustant 

Desinfectant virucida, bactericida i fungicida:

WC I ZONES COMUNES DE SERVEIS / 

PAS 3 - DESINFECTAR I PROTEGIR

Alcolac Plus

Desinfectant virucida,

bactericida i fungicida

WC I ZONES COMUNES DE SERVEIS / 

PAS 2 - NETEJAR EXTERIOR

Escollir entre netejador higienitzant: 

Sani Bac Saclin

Antical per a cromats

i inoxidable. Ús puntual

per incrustacions acumulades

FASE 3 / WC I ZONES COMUNES DE SERVEIS

Bac

Higienitzant concentrat 

i desodoritzant

perfumat

WC I ZONES COMUNES DE SERVEIS
PAS 1 - NETEJAR INTERIOR WC 

 / 

Sactif 

per incrustacions.

Ús exclusiu wc

Higienitzant àcid

Higienitzant concentrat 

i desodoritzant

perfumat



Bars

Restaurants

Hotels

Càterings

Sector sociosanitari

HORECA

Fleques

Pastisseries

Carnisseries

Peixateries

Verduleries

COMERÇ ALIMENTARI

Sabateries

Botigues de moda

Centres d´estètica

Llibreries

Ferreteries

COMERÇ NO ALIMENTARI

www.massegur.com


