


As máquinas de lavar peças foram concebidas para faci l i tar a 

v ida dos colaboradores e,  acima de tudo, para permi t i r  que 

todas as peças sejam lavadas de uma forma consciente e ef icaz.  

A TRODMAN apresenta uma gama completa de máquinas que 

sat is faz qualquer t ipo de necess idade sem prejudicar o ambiente 

nem a saúde do colaborador.



A BIOTROD X2 distingue-se pela capacidade 
de se deslocar para qualquer lado, de forma 
fácil e rápida.  
É aconselhável para quem necessita de lavar 
peças pequenas. 
Económica e Ecológica.

B I O T R O D  X 2

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dimensão da Máquina : 82 x 53 x 105 (cm)
Dimensão da Bacia: 55 x 43 x 15 (cm)
Dimensão Tanque de imersão: 24 x 22 x 8 (cm)
Capacidade do Tanque: 40 L

BLUELIQUID

Elimina grandes sujidades.



A BIOTROD X3 distingue-se pela capacidade 
de se deslocar para qualquer lado, de forma 
fácil e rápida. 
É aconselhável para quem necessita de lavar 
travões. Substitui os aerossóis. 
É composta por um acessório de ar comprimi-
do que permite uma secagem rápida. 
Económica e Ecológica.

B I O T R O D  X 3

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dimensão da Máquina : 82 x 53 x 105 (cm)
Dimensão da Bacia: 55 x 43 x 15 (cm)
Dimensão Tanque de imersão: 24 x 22 x 8 (cm)
Capacidade do Tanque: 40 L

BLUELIQUID

Elimina grandes sujidades.



A OCEAN WAVE V2  caracteriza-se pela sua 
eficácia na limpeza das peças. 
Aconselhável para quem necessita de lavar as 
peças num local fixo. 
Económica e Biológica.

OCEAN WAVE V2

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dimensão da Máquina : 795 x 600 x 975 (mm)
Dimensão da Bacia: 690 x 430 x 190 (mm)
Capacidade do Tanque: 80 L

BLUELIQUID

BLUETABLET

Elimina grandes sujidades.

Melhora a eficácia do 
blueliquid, aumentando a 
sua durabilidade.



A OCEAN CORAL caracteriza-se pela sua eficácia na limpeza 
das peças. 
Aconselhável para quem necessita de lavar qualquer tipo de 
peça (que caiba na dimensão da bacia) inclusive peças de 
difícil limpeza interior. 
É composta por uma bacia de imersão e agitação pneumática.  
Económica e Biológica.

O C E A N  C O R A L

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dimensão da Máquina : 1187 x 751 x 1084 (mm)
Dimensão da Bacia: 866 x 510 x 207 (mm)
Capacidade do Tanque: 100 L

BLUELIQUID

BLUETABLET

Elimina grandes sujidades.

Melhora a eficácia do 
blueliquid, aumentando a 
sua durabilidade.



A OCEAN SUNSET caracteriza-se pela sua eficácia na 
limpeza das peças. 
Aconselhável para quem necessita de lavar qualquer 
tipo de peça (que caiba na dimensão da bacia). 
É móvel e por isso permite que seja deslocada para 
qualquer lado de forma fácil e prática.  
Económica e Biológica.

O C E A N  S U N S E T

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dimensão da Máquina : 905 x 650 x 1080
(tampa fechada) (mm)
Dimensão da Bacia: 790 x 420 x 200 (mm)
Capacidade do Tanque: 100 L

BLUELIQUID

BLUE TABLET

Elimina grandes sujidades.

Melhora a eficácia do 
blueliquid, aumentando a 
sua durabilidade.



A PRO POWER L caracteriza-se por ser 
uma máquina ecológica de alta pressão. 
Aconselhável para quem necessita de lavar 
peças de uma forma rápida e eficaz. 
Económica e Ecológica.

P R O  P O W E R  L

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dimensão da Máquina : 800 x 600 x 1660 (mm)
Dimensão da Bacia: 720 x 520 (mm)
Capacidade do Tanque: 100 L

Ponteira de alta pressão com bomba elétrica
Pistola de ar comprimido
Janela com sistema anti-embaciamento
Sistema triplo de filtragem
Pedal de controlo ON/OFF
Tanque com resistência elétrica e termóstato
Válvula de esvaziamento

SR CLEAN HP
Elimina grandes sujidades.



P R O  P O W E R  X L

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dimensão da Máquina : 1100 x 600 x 1660 (mm)
Dimensão da Bacia: 1020 x 520 (mm)
Capacidade do Tanque: 100 L

A PRO POWER XL caracteriza-se por ser 
uma máquina ecológica de alta pressão. 
Aconselhável para quem necessita de lavar 
peças de uma forma rápida e eficaz. 
Económica e Ecológica.

Ponteira de alta pressão com bomba elétrica
Pistola de ar comprimido
Janela com sistema anti-embaciamento
Sistema triplo de filtragem
Pedal de controlo ON/OFF
Tanque com resistência elétrica e termóstato
Válvula de esvaziamento

SR CLEAN HP 
Elimina grandes sujidades.





O Toucan Pack tem como objetivo manter as oficinas e as fábricas 
organizadas, facilitar a mobilidade e evitar pisos escorregadios. 

É um “carrinho” tudo em um que armazena, distribui e recicla o seu 
absorvente de fibras naturais: Fibercan+. 

O Toucan Pack é a ferramenta essencial e económica para todos os 
profissionais que desejam trabalhar em oficinas limpas, seguras e 

organizadas.

TOUCAN PACK



Toucan Pack é um reciclador de absorvente que 
armazena, distribui e recolhe os resíduos. 
Separa o absorvente sujo do reutilizável.
Móvel e ergonómico, fornece todas as ferramentas 
necessárias para lidar com todo o tipo de derrames.

T O U C A N  PA C K

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

FIBERCAN +

Absorvente de fibras naturais 
Elevada capacidade de absorção 
( ABSORVE 8x MAIS)
Mínimo desperdício.

Reciclador de absorvente TUDO EM UM!

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dimensão do Reciclador : 
1119 x 796 x 651 (mm) (capô fechado)
Peso: 
24 Kg
Volume da caixa de armazenamento: 
45 Litros
Compartimento externo baixo:
396 x 196 x 520 (mm) 
Capacidade: 
1 recarga de absorvente ou 200 folhas absorventes



Gaveta removível que facilita 
acesso ao absorvente

Todas as ferramentas à mão

Sistema de triagem Recuperação de resíduos

Armazena 
e Distribui

Absorve 
e Recicla

Recupera 
os resíduos



As mãos são uma excelente ferramenta para manipular alimentos 
na cadeia alimentar, mas devem ser usadas de forma higiénica.

A falta de cuidados de higiéne dos manipuladores de alimentos é 
considerada um fator de risco para o produto final. 

A prevenção passa por uma adequada limpeza e desinfeção das 
mãos, além de uma cuidadosa higiene pessoal e certas 

precauções, como evitar manusear alimentos com feridas, cortes, 
furúnculos, escoriações ou outros focos de infeção 

nestas extremidades.

SETOR AL IMENTAR



Cremes de proteção para aplicar antes da jornada de tra-
balho que protegem a pele contra o contacto com vários con-
taminantes, substâncias irritantes no local de trabalho e das 
condições laborais.

P R O T E Ç Ã O

Stokoderm Protect PURE

Creme de proteção geral da pele.
Protege contra gordura, óleo, lubrificantes e detergentes.
Apropriado para uso sob luvas. 

Stokoderm Protect AquaPURE

Creme para a proteção especial da pele.
Protege contra a água, detergentes, corantes e ácidos diluídos.



Os cremes de proteção deixam uma camada protetora na superfície da pele 
mantendo-a saudável e oferecendo os seguintes benefícios:

 
Reduzir o contacto direto da pele com  os contaminantes.

Facilitar a limpeza da pele com produtos de limpeza mais suaves.
Ajudar a reter a humidade e os lípidos naturais da pele durante o trabalho.
Melhorar o conforto e o fortalecimento da pele aquando da utilização de 

EPIs, particularmente luvas e calçado oclusivo.



Produtos para o duche e limpeza de mãos de alta qualidade que propor-
cionam um alto nível de higiene em ambientes da área alimentar.

L I M P E Z A

Refresh Clear Foam 

Espuma suave para a lavagem das mãos sem perfume nem 
corantes. Indicado para áreas de lavabos em ambientes de 
manipulação de alimentos.

Estesol Hair and Body

Loção de duche unissexo para corpo e cabelo.

LAVABOS E DUCHES



Agrobac Lotion Wash 

Loção antimicrobiana.
Bactericida – fungicida.
Sem perfume.

Estesol FX Pure

Espuma para a lavagem das mãos sem perfume nem solventes. 
Isenta de corantes.
Remove óleos, gorduras e a sujidade em geral.
Ideal para uso frequente.

PureBac FOAM Wash  

Espuma antimicrobiana com Didecyldimonium Chloride.
Bactericida – fungicida. 
Isenta de perfume e de corantes.

BACTERICIDAS

SUJIDADES FORTES



Solopol Classic Pure

Pasta de limpeza de mãos sem solventes.
Remove óleos, gorduras, fuligem e lubrificantes.
Sem perfume nem corantes.

Estesol Lotion Pure 

Loção para lavagem das mãos. 
Sem perfume nem corantes.



Desinfetantes das mãos com base alcoólica e eficácia bactericida e virucida 
completa, que proporcionam um alto nível de higiene na área alimentar.

D E S I N F E Ç Ã O

InstantFOAM Complete

Espuma com base alcoólica de ação instantânea .
Elimina 99,99% dos germes.
Clinicamente comprovado e respeitoso com a pele .

InstantGEL Complete

Gel com base alcoólica de ação instantânea.
Elimina 99,99% dos germes.
Clinicamente comprovado e respeitoso com a pele. 



Cremes condicionadores para depois do trabalho que ajudam a ter uma 
pele saudável mantendo-a suave e evitando o ressecamento.

H I D R ATA Ç Ã O

Stokolan Light Pure

Creme condicionador para a pele. 
Sem perfume nem corantes.
Pele normal. 

Stokolan Sensitive Pure

Creme enriquecido para pele sensível. 
Pele seca e danificada. 



Vantagens dos cremes hidratantes:

Manter a pele em condições saudáveis.
Reforçar a barreira natural da pele.

Prevenir a pele seca, áspera e gretada deixando uma sensação de pele suave e elástica.
Minimiza o risco de aparecimento de doenças da pele relacionadas com o trabalho.

As mãos, mesmo que aparentemente limpas, se não forem lavadas com o cuidado e 
com os produtos indicados, são grandes fatores de contaminação que podem levar 

uma pessoa a contrair infeções graves.
Desta forma, este catálogo reune todos os produtos mais adequados a utilizar no 
setor alimentar, produtos esses que são inteiramente certificados e essenciais para 

prevenir doenças e infeções.

 



A importância da higiene das mãos no setor da saúde é elevadíssima. 
Manter a pele em bom estado é vital para proteger a saúde tanto do 

pessoal de saúde como dos pacientes.
Em qualquer ambiente de cuidados de saúde, a lavagem das mãos 

evita a propagação de infeções entre os pacientes aos profissionais de 
saúde e vice-versa.

SETOR SAÚDE



Cremes e pulverizadores de proteção para aplicar antes da 
jornada de trabalho que protegem a pele contra o contacto com 
vários contaminantes, substâncias irritantes no local de trabalho 
e das condições laborais.

P R O T E Ç Ã O

Stokoderm Protect AquaPURE

Creme para a proteção especial da pele.
Protege contra a água, detergentes, corantes e ácidos diluídos.



Produtos para o duche e sabonetes para as mãos em espuma de alta qualidade 
desenvolvidos para adaptarem-se a diferentes ambientes da área da saúde.

L I M P E Z A

Refresh Clear Foam 

Espuma suave para a lavagem das mãos sem perfume nem 
corantes. Indicado para áreas de lavabos em ambientes de 
manipulação de alimentos.

Refresh Original Foam 

Espuma suave perfumada para a lavagem das mãos, sem corantes. 
Indicado para: áreas de lavabos em escritórios, escolas, infantários, 
instalações públicas, clínicas e hospitais e lares de idosos.

ESPUMAS CLÁSSICAS



Estesol Hair and Body

Loção de duche unissexo para corpo e cabelo.

LAVABOS E DUCHES



Desinfetantes das mãos com base alcoólica e eficácia bactericida 
e virucida completa, que proporcionam um alto nível de higiene 
na área dos cuidados de saúde para proteger-se das infeções e 
para evitar a contaminação cruzada.

D E S I N F E Ç Ã O

InstantFOAM Complete

Espuma com base alcoólica de ação instantânea. 
Elimina 99,99% dos germes.
Clinicamente comprovado e respeitoso com a pele. 

InstantGEL Complete

Gel com base alcoólica de ação instantânea.
Elimina 99,99% dos germes.
Clinicamente comprovado e respeitoso com a pele.



Cremes condicionadores para depois do trabalho, que ajudam a ter 
uma pele saudável mantendo-a suave e evitando o ressecamento.

H I D R ATA Ç Ã O

Stokolan Hand & Body 

Creme condicionador da pele. 
Indicado para o uso em cuidados de saúde, escritórios e instalações públicas. 
Pele normal. 



Stokolan Classic

Creme condicionador da pele enriquecido. 
Pele seca e danificada. 

O nosso objetivo é fornecer os melhores produtos e serviços inovadores de qualidade.
Desta forma, este catálogo reúne os produtos essenciais a utilizar no setor da saúde, 

produtos esses que são inteiramente certificados e essenciais para prevenir a 
propagação de doenças e infeções.



A limpeza e a higiene pessoal desempenham um papel importante no 
funcionamento de quaisquer escritórios ou instalações públicas.

Existe um desafio diário das empresas por manter limpas e seguras 
as suas instalações, porque os locais de trabalho anti-higiénicos, com 
padrões de higiene deficientes, podem levar à propagação rápida de 
vírus e infeções, doenças dos próprios colaboradores e ter um impacto 

negativo nos próprios negócios.

SETOR COMERCIAL



A primeira imagem é o que conta. Um espaço limpo e arrumado deixa uma boa impressão e um 
reflexo positivo de como você e a sua equipa fazem negócios.
Os pontos fortes de presença de germes incluem escritórios, teclados e ratos, telefones, puxadores 
das portas, interruptores da luz. É recomendável uma gama de produtos de cuidado da pele e de 
limpeza para manter os escritórios e as sala de reuniões limpas.

RECEÇÃO|ESCRITÓRIOS|GABINETES|
ÁREAS PÚBL ICAS E COMUNS

InstantFOAM Complete

Espuma com base alcoólica com ação imediata. 
Elimina 99,99% dos germes.
Clinicamente comprovado e respeita a pele.



L AVA B O S 

Refresh Azure Foam 

Espuma para a lavagem das mãos com fragrância fresca.

Refresh Rose Foam

Espuma para a lavagem das mãos com fragrância de rosas.



Refresh Energie Foam  

Espuma para a lavagem das mãos com aroma energizante.

Refresh Relax Foam 

Espuma para a lavagem das mãos com aroma relaxante. 

Refresh Original Foam  

Esmpuma para a lavagem das mãos com fragrância fresca.
Isenta de corantes.



Estesol Lotion  

Loção para a lavagem das mãos agradavelmente perfumada.

V E S T I Á R I O S 
Stokolan Light Gel   

Gel hidratante de rápida absorção.
Para pele normal. 

Stokolan Hand & Body  

Loção hidratante para mãos e corpo. 
Para pele normal. 



Refresh Luxury 3-in-1 Hair&Body

Gel de duche unissexo para corpo e cabelo.
Com condicionador.

Estesol Hair & Body 

Loção de duche unissexo para corpo e cabelo.

D U C H E S



Stokoderm Sun Protect 30 Pure

Creme de proteção solar SPF 30 (Proteção UVA, UVB e UVC).
Absorçao rápida e fácil sem perfume.
Resistente a água.

Stokoderm Sun Protect 50 Pure

Creme de proteção solar SPF 50 (Proteção UVA, UVB e UVC).
Sem perfume nem silicone.
Resistente a água e à transpiração.

Z O N A S  D E  E X T E R I O R

Sabia que os trabalhadores ao ar livre têm um risco superior de desen-
volver um cancro da pele e que 90% das mortes por cancro da pele 
poderiam ser prevenidas?
Como empresa, tem a responsabilidade de proteger os seus empregados 
dos raios UV considerados um risco laboral.



O nosso objetivo passa por promover as melhores práticas de limpeza e 
higiene no seu estabelecimento e proporcionar produtos líderes no mercado 

para que isto aconteça.
Desta forma, este catálogo reúne os produtos essenciais a utilizar no setor 
comercial, produtos esses que são inteiramente certificados e essenciais 

para prevenir a propagação de doenças e infeções.



O nosso desafio diário passa por manter o lugar de trabalho seguro 
e saudável com soluções rentáveis que respeitem o meio ambiente.

As mãos sao ferramentas indispensáveis para realizar o trabalho. 
Se os trabalhadores não mantêm as mão limpas e em bom estado, 

podem originar problemas graves de pele e que os germes invisíveis 
ao olho humano se propagam de pessoa para pessoa.

SETOR AUTOMÓVEL



Cremes e pulverizadores de proteção para aplicar antes da 
jornada de trabalho, que protegem a pele contra o contacto com 
vários contaminantes, substâncias irritantes no local de trabalho 
e das condições laborais.

P R O T E Ç Ã O

Stokoderm Protect PURE

Creme de proteção geral da pele.
Indicado para quem tem contacto com óleos, gordura, lubrificantes e detergentes.
Indicado para contaminação moderada e flutuante.
Apropriado para uso sob luvas .

Travabon Classic 

Creme de proteção especial da pele. 
Indicado para quem tem contacto com óleos, gordura, fuligem e tinta.
Indicado para sujidade forte com base oleosa sem utilização de luvas. 
Contem emulsionantes da sujidade em suspensão.

 



Stokoderm Sun Protect 50 Pure

Creme de proteção da pele contra os raios ultravioleta.
Uso indicado para trabalhadores de exterior expostos aos raios solares UVA, UVB e UVC.



Produtos para o duche e limpeza de mãos de alta qualidade que propor-
cionam um alto nível de higiene em ambientes da área alimentar.

L I M P E Z A

Refresh Azure Foam

Espuma suave para higiene das mãos levemente perfumada.
Indicada para áreas de lavabos em escritórios, escolas, in-
fantários, instalações públicas, clínicas, hospitais e lares.

Estesol Lotion

Loção para a lavagem das mãos contra sujidades ligeiras. 
Contém uma mistura de agentes de limpeza suave mas efetiva.

ESPUMAS CLÁSSICAS

SUJIDADES LIGEIRAS



SUJIDADES FORTES

Solopol Classic 

Pasta para a lavagem das mãos sem solventes contra sujidades fortes.
Componentes que não prejudicam a pele nem o meio ambiente.

Kresto Classic

Para a lavagem das mãos contra sujidades intensas.

Kresto Special Ultra

Pasta para a limpeza das mãos.
Apropriado para quem trabalha com verniz, resina, cola e tinta com base oleosa. 
Componentes que não prejudicam a pele nem o meio ambiente. 



Kresto Special Wipes 

Toalhetes para a limpeza das mãos contra sujidades fortes.
Indicado para utilização sem água no local de trabalho e para trabalhadores 
que se desloquem regularmente.



Cremes condicionadores para depois do trabalho que ajudam a ter uma 
pele saudável mantendo-a suave e evitando o ressecamento.

H I D R ATA Ç Ã O

Stokolan Light Pure

Creme condicionador para a pele.
Sem perfume nem corantes.
Pele normal.

Stokolan Classic

Creme condicionador para a pele.
Pele seca e danificada.



Este catálogo reúne os produtos essenciais a utilizar no setor industrial, 
produtos esses que são inteiramente certificados e essenciais para prevenir 

a propagação de doenças e infeções.
 



O nosso desafio diário passa por manter o lugar de trabalho seguro 
e saudável com soluções rentáveis que respeitem o meio ambiente.

As mãos são ferramentas indispensáveis para realizar o trabalho. 
Se os trabalhadores não mantêm as mãos limpas e em bom estado, 
podem originar problemas graves de pele e que os germes invisíveis 

ao olho humano se propaguem de pessoa para pessoa.

SETOR INDUSTRIAL



Cremes e pulverizadores de proteção para aplicar antes da 
jornada de trabalho, que protegem a pele contra o contacto com 
vários contaminantes, substâncias irritantes no local de trabalho 
e das condições laborais.

P R O T E Ç Ã O

Stokoderm Protect PURE

Creme de proteção geral da pele.
Indicado para quem tem contacto com óleos, gordura, lubrificantes e detergentes.
Indicado para contaminação moderada e flutuante.
Apropriado para uso sob luvas. 

Stokoderm Grip PURE

Creme de proteção da pele – melhora a aderência.
Indicado para quem tem contacto com óleos, gordura, lubrificantes e detergentes.
Indicado para contaminação moderada e forte sene flutuante aquando a utilização de luvas.
Sem perfume nem corantes.



Travabon Classic 

Creme de proteção especial da pele.
Indicado para quem tem contacto com óleos, gordura, fuligem e tinta.
Indicado para sujidade forte com base oleosa sem utilização de luvas. 
Contém emulsionantes da sujidade em suspensão.

 

Stokoderm Sun Protect 50 Pure

Creme de proteção da pele contra os raios ultravioleta.
Uso indicado para trabalhadores de exterior expostos aos raios solares UVA, UVB e UVC.



Produtos para o duche e limpeza de mãos de alta qualidade que propor-
cionam um alto nível de higiene em ambientes da área alimentar.

L I M P E Z A

Refresh Azure Foam

Espuma suave para higiene das mãos levemente perfumada.
Indicada para áreas de lavabos em escritórios, escolas, 
infantários, instalações públicas, clinicas, hospitais e lares.

Estesol Lotion

Loção para a lavagem das mãos contra sujidades ligeiras. 
Contém uma mistura de agentes de limpeza suave mas efetiva.

ESPUMAS CLÁSSICAS

SUJIDADES LIGEIRAS



Estesol Hair & Body 

Gel de duche universal para cabelo e corpo.
Indicado para áreas de duche e vestiários em ambientes industriais.

Solopol Lime

Loção para a lavagem das mãos contra sujidades médias e fortes.
Indicado para utilização em ambientes industriais.
Contém exfoliante de farinha de milho natural, não abrasivo e biodegradável.

Estesol FX   

Apropriada para limpeza das mãos. 
Levemente perfumada e sem solventes.
Eficaz nas sujidades ligeiras e médias, inclusive contra a gordura.

SUJIDADES FORTES



Solopol Classic 

Pasta para a lavagem das mãos sem solventes contra sujidades fortes.
Componentes que não prejudicam a pele nem o meio ambiente.

Solopol GFX

Poderosa espuma com grânulos para a limpeza das mãos contra sujidades fortes.
Levemente perfumada.
Apropriada para o uso em serviços técnicos, oficinas e indústria pesada.

Kresto Special Wipes 

Toalhetes para a limpeza das mãos contra sujidades fortes.
Indicado para utilização sem água no local de trabalho e para trabalhadores 
que se desloquem regularmente.



Kresto Special Ultra

Pasta para a limpeza das mãos.
Apropriado para quem trabalha com verniz, resina, cola e tinta com base oleosa. 
Componentes que não prejudicam a pele nem o meio ambiente. 

Kresto Classic

Para a lavagem das mãos contra sujidades intensas.



Desinfetantes das mãos com base alcoólica e eficácia bactericida e virucida 
completa, que proporcionam um alto nível de higiene na área alimentar.

D E S I N F E Ç Ã O

InstantFOAM Complete

Espuma com base alcoólica de ação instantânea.
Elimina 99,99% dos germes.
Clinicamente comprovado e respeitoso com a pele. 

InstantGEL Complete

Gel com base alcoólica de ação instantânea.
Elimina 99,99% dos germes.
Clinicamente comprovado e respeitoso com a pele.



Cremes condicionadores para depois do trabalho que ajudam a ter uma 
pele saudável mantendo-a suave e evitando o ressecamento.

H I D R ATA Ç Ã O

Stokolan Light Pure

Creme condicionador para a pele.
Sem perfume nem corantes.
Pele normal.

Stokolan Classic

Creme condicionador para a pele.
Pele seca e danificada. 



Este catálogo reúne os produtos essenciais a utilizar no setor industrial, 
produtos esses que são inteiramente certificados e essenciais para prevenir 

a propagação de doenças e infeções.
 



Todos os doseadores da gama Deb by SCJ estão 
protegidos com Biocote, um agente antimicrobiano 
à base de iões de prata que inibe o crescimento de 
bactérias e fungos. Todos os doseadores têm uma 
garantia vitalícia.

Uma gama exclusiva de doseadores com recargas 
fechadas e seladas de 1L, 2L e 4L para utilizar 
com todos os produtos de cuidados da pele.

Benefícios dos sistemas de dosagem Deb

Higiene: recargas seladas que impedem a entrada de ar 
garantindo a frescura do produto em qualquer momento.

Controlo de custos: a dosagem adequada do produto evita 
um uso excessivo.

Sem resíduos: recargas concebidas para se comprimirem 
durante o uso com a finalidade de permitir a saída total do 
produto.

Segurança: podem ser trancados para impedir o acesso 
não autorizado.

Fácil de usar: os botões de pressão grandes facilitam o uso 
dos doseadores.

Limpeza: os mecanismos de bomba sem gotejamentos nem 
obstruções garantem um ambiente limpo.

Poupança de tempo: as recargas vazias são facilmente 
substituídas em poucos segundos.

Baixa manutenção: superfícies fáceis de limpar.

O programa de cuidados Deb by SCJ proporciona benefícios 
reais a qualquer organização:

Melhora a saúde dos trabalhadores e a segurança.
Melhora o seu prestigio ambiental visto que todas as embalagens 
dos produtos são recicláveis.
Reduz o custo total especialmente pela dosagem controlada dos 
produtos para realizar uma lavagem das mãos efetiva.

DOSEADORES 
PERSONALIZADOS 
E ÚNICOS PARA A 
SUA EMPRESA!



Estamos empenhados no combate eficaz ao vírus COVID-19.
Apresentamos-lhe uma extensa gama de produtos que vai desde

máscaras cirúrgicas certificadas, desinfetantes de mãos, 
disponíveis em várias apresentações e desinfetantes de superfícies 

para aplicação em espaços públicos e privados.
Todos estes produtos são fabricados sob os mais altos padrões de

qualidade, cumprindo todas as recomendações de segurança e 
eficácia para se proteger.

ANTI -COVID-19



D E S I N F E Ç Ã O  D E  M Ã O S

LUSOGEL ALC

É um produto em forma de gel, de rápida ação, que pode ser utilizado como desinfetante entre 
procedimentos de lavagem de mãos, eliminando um largo espectro de microrganismos, rápida e 
eficazmente, sem a necessidade de utilização de água.

LUSOGEL DMA

É um líquido desinfetante de rápida ação constituído por álcoois, bactericidas e dermoprotetores. 
Recomendada a sua utilização em locais onde não haja água corrente e se pretenda uma desinfeção 
adequada, nomeadamente escritórios, indústria, comércio em geral, hospitais, clínicas, etc.

GEL DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE MÃOS
Disponível em: 500ml e 5L

LIQUÍDO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE MÃOS
Disponível em: 500ml e 5L



InstantGEL Complete  

Desinfetante das mãos em gel com base alcoólica e amplo espectro altamente efetivo. Ideal para o 
uso em qualquer área de cuidados de saúde e de manipulação de alimentos onde sejam requeridos 
níveis elevados de higiene das mãos. Adequado inclusive para utilização em cafés, escritórios,
restaurantes e qualquer instalação pública para ajudar a prevenir a propagação dos germes.

InstantFOAM Complete

O primeiro antisséptico do mundo em espuma com base alcoólica para a desinfeção das mãos com 
eficácia virucida completa demonstrada. Ideal para o uso em qualquer área de cuidados de saúde e 
de manipulação de alimentos onde sejam requeridos níveis elevados de higiene das mãos. Adequado 
inclusive para utilização em cafés, escritórios, restaurantes e qualquer instalação pública para ajudar 
a prevenir a propagação dos germes.

DESINFETANTE DAS MÃOS EM ESPUMA COM BASE ALCOÓLICA
Disponível em: 47ml, 400ml e 1L

GEL DESINFETANTE DAS MÃOS COM BASE ALCOÓLICA
Disponível em: 100ml, 400ml e 1L



D E S I N F E Ç Ã O  D E  S U P E R F Í C I E S

TRODGERM DS

O TRODGERM DS é um desinfetante de ação rápida com ph neutro,para ser utlizado na limpeza
e higienização de qualquer tipo de superfícies, como secretárias, maçanetas, teclados, em áreas como: 
escritórios, escolas, clínicas, comércio em geral, etc. Recomendado também na desinfeção de, tapetes,
transportadores em borracha, expositores de supermercados, etc.

TRODGERM A

O TRODGERM A é um desinfetante com elevado poder bactericida e fungicida formulado à base de 
álcool e quaternários de amônio. É especialmente recomendado na desinfeção e limpeza manual de
instalações, equipamentos e utensílios da indústria alimentar e hotelaria em geral, bem como hospitais 
e clínicas, etc.

DESINFETANTE VIRUCIDA-INCLUINDO COVID
Disponível em:  5L

DESINFETANTE À BASE DE ÁLCOOL
Disponível em:  5L



TRODOXI PLUS

O TRODOXI PLUS é um detergente higienizante para utilização em superfícies duras resistentes 
à água e a ácidos. 
Eficaz contra um largo espectro de microrganismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e leveduras. 
Recomendado em qualquer espaço exterior ou operação onde existe o risco de infeção.

DETERGENTE HIGIENIZANTE OXIGENADO DE LARGO ESPECTRO
Disponível em:  10L

TRODOXI H

O TRODOXI H é um higienizante para utilização em superfícies resistentes à água. Eficaz contra um largo
espectro de microrganismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e leveduras. Recomendado em qualquer 
espaço ou operação onde existe o risco de infecção.

 

HIGIENIZANTE OXIGENADO DE LARGO ESPECTRO
Disponível em:  10L



A TRODMAN dispõe de uma vasta gama de produtos que 
permitem dar resposta a qualquer desafio, em áreas mais 

técnicas com necessidades específ icas.Neste catálogo 
apresentamos algumas das áreas onde nos posicionamos, 

contudo a nossa vasta gama de produtos permite-nos 
solucionar qualquer problema ou necessidade.  

Temos à sua disposição técnicos especializados que 
ajudarão a encontrar o produto ideal.

SETOR QUÍMICOS







Numa reparação convencional de estradas ou de pavimentos de-
feituosos, exige-se martelo pneumático, compressor, camião com 

material quente, compactador, sinalização e corte de tráfego, 
com um elevado custo de horas/homem. O TRODASFALTO veio 

facilitar todo este processo demorado e pouco rentável.

TRODASFALTO



O TRODASFALTO é um Instant Road Repair, ou seja, um betuminoso de reparação 
imediata e permanente para todo o tipo de buracos, valas, fendas, depressões e 
áreas em mau estado em pavimentos de macadame, asfalto e betão.
É um produto estável, duradouro e flexível, o que permite uma reparação com 
total satisfação sem necessidade de qualquer camada prévia de fixação (colas), 
cortes de esquina, etc.

T R O D A S FA LT O

Aplicação a frio.

Não necessita de misturas nem cola de fixação.

Aplicado em qualquer condição climatérica des-
de sol escaldante a chuva intensa.

Não é afetado por temperaturas extremas (-40º 
- + 60º), neve, geada ou outras condições atmos-
féricas.

Não é necessário proceder ao corte do buraco 
ou área de aplicação.

Basta uma pequena interrupção ao transito ro-
doviário.

T R O D A S FA LT O



P R O C E D I M E N T O S

Proceder à limpeza do buraco, de areias, 
óleo, pó ou outro tipo de detritos soltos.

Encha o buraco com TRODASFALTO, de 
modo a ultrapassar o nível do pavimento, 
formando uma lomba convexa.

Bater com a parte de trás de um pá ou 
com um compactador manual.

Abrir a via ao trânsito rodoviário con-
tribuindo com uma melhor compactação 
e endurecimento. O TRODASFALTO não 
adere nem mancha pneus ou sapatos.



O TRODASFALTO valoriza-se também por ser um produto que 
não é inflamável, não é tóxico e é amigo do meio ambiente.



www.trodman.net | geral@trodman.net | +351 229 824 547


