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Electrolux 
Professional 
Produtos  
Químicos 
Genuínos

Os nossos produtos asseguram o melhor desempenho 
e soluções de limpeza altamente eficazes com o 
equilíbrio perfeito entre equipamentos e químicos.   

Garantimos a longevidade das máquinas através de 
testes laboratoriais intensivos e rigorosos, garantindo 
sempre resultados de limpeza perfeitos, bem como 
o melhor desempenho do equipamento e dos seus 
componentes.

Desenvolvemos produtos químicos ecológicos com 
matérias-primas de alta qualidade e baixo impacto 
ambiental, que são capazes, por exemplo, de evitar 
o desgaste do vidro e prolongar a durabilidade dos 
têxteis. 
Todos os Produtos Químicos da Electrolux Professional 
são 95% biodegradáveis, cumprindo os mais rigorosos 
regulamentos do mercado global e em conformidade 
com a regulamentação REACH; além disso, a nossa 
Lista Interna de Materiais Restritos é ainda mais 
exigente com vista a garantir a solução mais segura. 
 
Além disso, descubra os nossos novos produtos 
ECOLABEL e NORDIC SWAN, desenvolvidos para 
serem eficazes e seguros para o ambiente.

Com os químicos Electrolux 
Professional cuidamos do 
Ambiente, das Pessoas e dos seus 
Equipamentos:

EU ECOLABEL: 
BE/039/001
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Coronavírus:  
Estudos científicos 
sobre inativação(1),(2)

A infeciosidade do Coronavírus é sensível(1), (2) a:
 ►Produtos químicos com valores extremos de pH  
(altamente ácido ou altamente alcalino)   
 ►Exposição a altas temperaturas por um determinado período de tempo

A combinação dos nossos equipamentos com nossos produtos químicos 
selecionados pode proporcionar uma solução válida e eficaz que lhe dê 
a garantia, a si, aos seus clientes e à sua equipa de que há bem-estar e 
proteção em todos os momentos.
*   Escala logarítmica de concentração de coronavírus após exposição a substâncias químicas e à temperatura. Observe que a segurança está 

abaixo da linha de concentração do log10(1), que corresponde a zero unidades. 
(1) M. E. R. Darnell et al., Inativação do coronavírus que induz a síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV, Journal of Virological Methods 121 
     (2004) 85-91.
(2)  Bio Basic Europe, verificação bibliográfica destinada a avaliar a eficácia virucida dos processos e produtos utilizados durante os ciclos de 

lavagem e enxaguamento com a máquina de lavar louça Electrolux Professional, 17 de julho de 2020.

0 1

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SAFE

4°C 25°C 37°C

DANGER

L08 L04 C12 C14 L03

(para combinar 
com L02)

L06 C11 C13

pH

TC
ID

50
 (
lo

g 1
0/

m
l)*

EU ECOLABEL: 
BE/039/001

EU ECOLABEL: 
BE/039/001

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM

ECO 
amigo do 
ambiente

PENDENTE PENDENTE

PERIGOSO

SEGURO

ECO 
amigo do 
ambiente

4



0S2644
Máscara facial com filtro FFP2
• Descartável dobrável, com válvula 
EN149;
• Adaptador nasal de alumínio ajustável.
• EPP Classe III;  
• EN 149:2001 + A1:2009
• 1 unidade

0S2646
Máscara facial com filtro FFP2
• Descartável, dobrável, sem 
válvula  
• Parte do nariz com inserção 
flexível
• EN 149:2001 + A1:2009
Conjunto de 10 unidades

0S2659
Viseira protetora 
• Viseira protetora com abertura de 
90°
• Viseira em PET, espessura 0,8 mm
• Dimensões: 250 mm x 310 mm
• Tira frontal com almofada em 
polietileno
• Elástico traseiro em poliéster
• De acordo com a norma EN 166
• EPP Categoria II

0S2653
Óculos transparentes OX3000
• Abrangentes, podem ser usados 
sobre óculos graduados
• Revestimento antiembaciamento
• Proteção UV cert.ificação EN170
• Certificação EN166
• EPP Classe II

Luvas em nitrilo grosso azul
• Ambidestras e reutilizáveis
• Excelente resistência mecânica  
  e química a detergentes, agentes 
  de limpeza abrasivos, óleos e 
  gorduras
•  Excelente sensibilidade tátil, 
destreza e elasticidade

• Espessura 0.23mm
•  Categoria III  
EN388:E362016  
EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016

• Conjunto de 2 unidades

0S2674 tamanho S
0S2675 tamanho M
0S2676 tamanho L
0S2677 tamanho XL

Acessórios para proteção e prevenção
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Code 0S2282

C20 Detergente Extra Forte para Fornos
 ► Alto poder desengordurante para fornos com ciclo de lavagem integrado.
 ► Produtos químicos ecológicos com nova fórmula melhorada sem EDTA.  
(do inglês Ethylenediamine tetraacetic acid - ácido etilenodiamino tetra-acético)

 ► Confiabilidade, sem risco de danos prematuros de peças devido ao uso deste produto 
químico.

 ► Testado intensivamente por Especialistas e Clientes no terreno.
 ► Embalagem ergonómica - 2 recipientes de 5 litros para fácil manuseio e armazenamento.
 ► Compromisso de segurança com código QR para download imediato da Ficha de 
Segurança.

Code 0S2283

C21 Abrilhantador Extra Forte para Fornos
 ► Secagem rápida e cavidade com brilho perfeito para fornos com ciclo de lavagem 
integrado.

 ► Produto químico ecológico com baixo impacto ambiental pelo uso de surfatantes de 
origem vegetal.

 ► Confiabilidade, sem risco de danos prematuros de peças devido ao uso deste produto 
químico.

 ► Testado intensivamente por Especialistas e Clientes no terreno.  
Embalagem ergonómica - 2 recipientes de 5 litros para fácil manuseio e armazenamento.

 ► Compromisso de segurança com código QR para download imediato da Ficha de 
Segurança.

Produtos Químicos 
Líquidos para Fornos

Acessórios para produtos químicos líquidos

Code 0S2347

Suporte de parede 
para recipiente de 
detergente
 ► Ideal para manter os 
detergentes longe do 
chão

Code 0S2559

Suporte de 
suspensão de base 
aberta
 ► Ideal para manter os 
detergentes longe do 
chão
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Code 0S2395

C22 Pastilhas de Limpeza
 ► Pastilhas de limpeza eficaz para fornos com ciclos de lavagem  
integrados.

 ► Fórmula concentrada eficaz com dosagem baixa.
 ► Sem risco de danos prematuros.
 ► Testadas intensivamente em laboratórios Electrolux Professional.
 ► Balde de 100 pastilhas, 65 g cada.

Code 0S2392

C23 Pó de Limpeza
 ► Pó de limpeza eficaz para fornos com ciclos de lavagem integrados. 
 ► Fórmula concentrada eficaz com dosagem baixa.
 ► Sem risco de danos prematuros.
 ► Testado intensivamente em laboratórios Electrolux Professional.
 ► Balde de 100 saquetas, 65 g cada.

Code 0S2393

C24 Pó Enzimático
 ► Pó de limpeza sustentável em saquetas descartáveis para fornos SkyLine.
 ► Detergente profissional para fornos de nova geração com sistema de lavagem 
automática.

 ► Adequado para todos os tipos de água.
 ► Balde de 100 saquetas, 65 g cada.

Code 0S2394

C25 Pastilhas de Enxaguamento & 
Descalcificação
 ► Pastilhas de enxaguamento & descalcificação eficazes, para fornos com ciclos 
de lavagem integrados. 

 ► Para uma secagem rápida, uma cavidade com brilho perfeito e uma caldeira 
descalcificada.

 ► Fórmula concentrada eficaz com dosagem baixa.
 ► Sem risco de danos prematuros.
 ► Testadas intensivamente pelos laboratórios Electrolux Professional.
 ► Balde de 50 pastilhas, 30 g cada.

Produtos Químicos 
Sólidos para Fornos
Gama inovadora de produtos químicos sólidos para garantir o melhor desempenho na 
limpeza do seu forno profissional durante todo o seu ciclo de vida.

20% menos no consumo de produtos 
químicos, em comparação com os 
principais agentes do mercado.
 ►Redução do impacto ambiental
 ►Poupança financeira 9



Produtos Químicos para 
Máquinas de Lavar Louça

Code 0S2092

C11 Detergente para 
Máquina de Lavar Louça
 ► Fórmula concentrada para reduzir o consumo.
 ► Ideal para todo o tipo de louças: cerâmica, porcelana, 
vidro, cristal e metal.

 ► O seu aroma delicado ajuda a minimizar o odor 
desagradável que às vezes se encontra nas máquinas 
de lavar louça.

 ► Altamente recomendado para restaurantes que 
confecionam peixe e marisco. 

 ► Indicado especialmente para água dura e média-dura.
 ► Testado intensivamente por Especialistas e Clientes no 
terreno.

 ► Baixo impacto ambiental com pegada de carbono 
reduzida.

 ► Confiabilidade, sem risco de danos prematuros de 
peças devido ao uso deste produto químico.

 ► Embalagem ergonómica - 2 recipientes de 5 litros para 
fácil manuseio e armazenamento.

Code 0S2094

C12 Abrilhantador para 
Máquina de Lavar Louça
 ► Fórmula concentrada para reduzir o consumo.
 ► Ideal para todo o tipo de louças: cerâmica, 
porcelana, vidro, cristal e metal. 

 ► Remove o calcário da louça, deixando a sua 
superfície com um brilho perfeito.

 ► Redução da acumulação de calcário no 
equipamento.

 ► Garante a louça limpa, seca e brilhante.
 ► Resultados de secagem perfeita garantidos, sem 
intervenção manual.

 ► Indicado especialmente para água dura e média-
dura.

 ► Testado intensivamente por Especialistas e Clientes 
no terreno.

 ► Produto químico ecológico com baixo impacto 
ambiental pelo uso de surfatantes de origem 
vegetal. 

 ► Embalagem ergonómica - 2 recipientes de 5 litros 
para fácil manuseio e armazenamento.

Para obter os melhores resultados de lavagem, é necessário escolher não só a 
máquina certa e o correspondente sistema de tratamento de água adequado, mas 
também selecionar o detergente e o abrilhantador específicos. Para fornecer aos 
nossos clientes a solução mais específica para cada necessidade, desenvolvemos 
dois conjuntos de produtos químicos e um guia de seleção que encontrará nas 
próximas páginas.

Todos os nossos produtos químicos para lavagem de louça 
têm propriedades de formação de espuma controladas, 
demonstrando excelentes resultados quando comparados com 
as marcas comerciais atualmente distribuídas. 

Além disso, utilizando os autênticos produtos químicos da 
Electrolux Professional, os vidros têm uma maior durabilidade, 
uma vez que não são desgastados pela agressão química do 
detergente e abrilhantador (ver o resultado dos testes na pág. 11).

10



Produtos Químicos para 
Máquinas de Lavar Louça

Code 0S2093

C13 Detergente Eco para 
Máquina de Lavar Louça
 ► Fórmula altamente concentrada e ecológica sem EDTA, 
NTA e polifosfatos.

 ► Ideal para todo o tipo de louças: cerâmica, porcelana, 
vidro, cristal e metal.

 ► Indicado especialmente para água macia.
 ► Muito eficiente no caso de resíduos secos de alimentos 
em todo o tipo de louça. 

 ► Testado intensivamente por Especialistas e Clientes no 
terreno.

 ► Confiabilidade, sem risco de danos prematuros de 
peças devido ao uso deste produto químico.

 ► Produto químico ecológico, de baixo impacto ambiental 
com pegada de carbono reduzida.

 ► Embalagem ergonómica - 2 recipientes de 5 litros para 
fácil manuseio e armazenamento.

Code 0S2095

C14 Abrilhantador Plus para 
Máquina de Lavar Louça
 ► Fórmula concentrada para reduzir o consumo, com 
surfatantes de origem vegetal. 

 ► Resultados de secagem garantidos sem manchas 
ou qualquer resíduo de água, sem necessidade de 
intervenção manual. 

 ► Redução da acumulação de calcário no equipamento.
 ► Remove o calcário da louça, deixando a sua superfície 
com um brilho perfeito.

 ► Indicado especialmente para água macia.
 ► Ideal para todo o tipo de louças: cerâmica, porcelana, 
vidro, cristal e metais.

 ► Testado intensivamente por Especialistas e Clientes no 
terreno.

 ► Produto químico ecológico com baixo impacto ambiental 
pelo uso de surfatantes de origem vegetal. 

 ► Embalagem ergonómica - 2 recipientes de 5 litros para 
fácil manuseio e armazenamento.

ECO 
amigo do 
ambiente

Sabia que os vidros perdem “peso” a cada ciclo e 
tornam-se cada vez mais frágeis?
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Sódico-cálcico (vidro mais comum) Cristal (vidro de cristal) Cristal de chumbo (a melhor qualidade de vidro)

Perda de peso do vidro utilizando as soluções recomendadas pela Electrolux Professional

Perda de peso do vidro utilizando soluções comuns

Code 0S2362

C30 Descalcificador Multiúsos 
 ► Elimina eficazmente a incrustação de sujidade e calcário das máquinas de lavar 
louça e caldeiras.

 ► O uso frequente de C30 Descalcificador Multiúsos mantém o equipamento sempre 
eficiente, ao mesmo tempo que abranda o seu desgaste natural.

 ► Graças ao seu baixo poder de formação de espuma, o C30 Descalcificador 
Multiúsos é recomendado para limpeza de caldeiras e equipamentos com sistema 
descalcificador automático integrado.

 ► A sua fragrância neutra torna o seu uso mais agradável. 

ECO 
amigo do 
ambiente

11



Vidros e 
Cristais

Macia  
0 ÷ 7

Nenhum

Macia  
0 ÷ 7 C13 Detergente  

Eco para Máquina 
de Lavar Louça

C14 Abrilhantador 
Plus para Máquina 
de Lavar Louça

Macia Média  
7 ÷ 15

Para cristais, use desmineralização total 
ou parcial (consulte a tabela à direita para 
a solução adequada para sua máquina)

Média Dura  
15 ÷ 25

Para cristais, use desmineralização total ou 
parcial, enquanto para vidros standard use 
amaciador de água (consulte a tabela à direita 
para a solução adequada para sua máquina) Média  

a Dura  
7 ÷ 25 C11 Detergente 

para Máquina de 
Lavar Louça

C12 Abrilhantador 
para Máquina de 
Lavar Louça

Dura/Muito 
Dura  
25 ÷ 45

Para vidros standard, use amaciador de água, 
enquanto para cristais use amaciador de água 
mais osmose inversa. (consulte a tabela à direita 
para a solução adequada para sua máquina)

Taças e 
canecas

Macia  
0 ÷ 7

Nenhum Macia  
0 ÷ 7 C13 Detergente  

Eco para Máquina 
de Lavar Louça

C14 Abrilhantador 
Plus para Máquina 
de Lavar Louça

Macia Média  
7 ÷ 15

Média Dura  
15 ÷ 25

Desmineralização total ou parcial (consulte 
a tabela à direita para a solução adequada 
para sua máquina) Média  

a Dura
7 ÷ 25 C11 Detergente 

para Máquina de 
Lavar Louça

C12 Abrilhantador 
para Máquina de 
Lavar Louça

Dura/Muito 
Dura  
25 ÷ 45

Amaciador de água (consulte a tabela à 
direita para a solução adequada para sua 
máquina)

Tachos e 
panelas  
em inox

Macia    
0 ÷ 7

Nenhum Macia  
0 ÷ 7Macia Média  

7 ÷ 15

Média Dura  
15 ÷ 25 Média  

a Dura 
7 ÷ 25Dura/Muito 

Dura 25 ÷ 45
Amaciador de água (consulte a tabela à 
direita para a solução adequada para  
sua máquina)

A solução certa 
O que vai 
lavar?

Dureza da 
água (ºF)*

Tratamento de água  
recomendado

Dureza da  
água após o 
tratamento (ºF)*

Detergente a utilizar
1 2 3 4 5

*A dureza da água deve ser medida com tiras de teste 0W7PJK ou 0S1701, apenas por técnicos especializados.

Pratos e 
Talheres

Macia  
0 ÷ 7

Nenhum Macia  
0 ÷ 7

Macia Média  
7 ÷ 15

Amaciador de água (consulte a tabela 
à direita para a solução adequada para 
sua máquina)

Média  
a Dura
7 ÷ 25 C11 Detergente 

para Máquina de 
Lavar Louça

C12 Abrilhantador 
para Máquina de 
Lavar Louça

Média Dura  
15 ÷ 25

Dura/Muito 
Dura 25 ÷ 45

C13 Detergente  
Eco para Máquina  
de Lavar Louça

C14 Abrilhantador  
Plus para Máquina  
de Lavar Louça

C13 Detergente  
Eco para Máquina  
de Lavar Louça

C14 Abrilhantador  
Plus para Máquina  
de Lavar Louça

C11 Detergente  
para Máquina de  
Lavar Louça

C12 Abrilhantador  
para Máquina de  
Lavar Louça
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Amaciador de 
água manual

0S1074 (frio)  
8 lt com bypass • • •
0C1903 (frio) 
8 lt sem bypass • • •
0S1076 (frio) 
12 lt com bypass • • •
860412 (frio) 
12 lt sem bypass • • •
860430 (frio) 20 lt • • •

Amaciador de 
água automático

860413 (frio) 8 lt • • •
0S1946 (frio) 8 lt • • •
0S1079 (frio) 8 lt • • •
002454 (frio) 8 lt • • •
0S1083 (frio) 12 lt • • •
865495 (quente) 12 lt •
0S1089 (frio) 24 l • • •
PNC 865284 2x13 lt 
(frio) + 12 lt  
(quente&frio)

• •
865284  
(quente&frio) 12 lt • • •

Desmineralização 
parcial

864017  
(quente ou frio) • •

Desmineralização 
total

864367  
(quente ou frio) • •

Osmose 

864388 • •
865494 (quente&frio 
- WS ou frio RO) •
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Produtos químicos 
para SpeeDelight

Code 0S2292

C41 Lubrificante rápido para SpeeDelight
 ► Fórmula desenvolvida especificamente para usar na SpeeDelight.
 ► Melhor desempenho de limpeza a alta temperatura, protegendo vidro, silicone e aço 
inoxidável.

 ► Produto químico com segurança alimentar.
 ► Torna a limpeza diária mais fácil e rápida, removendo todo o tipo de resíduos queimados.
 ► Testado intensivamente por Especialistas e Clientes no terreno.
 ► Confiabilidade, sem risco de danos prematuros de peças devido ao uso deste produto 
químico.

 ► 6 Garrafas de 1 litro com prático pulverizador, incluindo uma unidade de pulverização extra.
 ► Compromisso de segurança com código QR para download imediato da Ficha de 
Segurança.

Vídeo Tutorial
Siga o caminho da limpeza 
com Electrolux Professional

Veja o vídeo tutorial de 
limpeza SpeeDelight 
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Desengordurante
Code 0S1841

C40 Desengordurante para Superfícies 
Quentes
 ► Recomendado para grelhadores e frigideiras com superfícies de aço macio ou 
cromadas. 

 ► O melhor desempenho de limpeza a alta temperatura (165º - 175º) sem danificar as 
superfícies de confeção.

 ► Produto químico com segurança alimentar.
 ► Torna a limpeza diária mais fácil e rápida, removendo todo o tipo de resíduos 
queimados.

 ► Elimina o risco de contaminação cruzada de alimentos.
 ► Testado intensivamente por Especialistas e Clientes no terreno.
 ► Confiabilidade, sem risco de danos prematuros de peças devido ao uso deste 
produto químico.

 ► 6 Garrafas de 1 litro com prático pulverizador, incluindo uma unidade de pulverização 
extra.

 ► Compromisso de segurança com código QR para download imediato da Ficha de 
Segurança.

Vídeo Tutorial

Siga o caminho  
da limpeza com  
Electrolux Professional
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e Secadores página 20

Produtos 
químicos 
para o 
segmento 
lavandaria
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lagoon®  
Advanced Care
A Electrolux Professional lança o sistema lagoon® Advanced Care: delicado com os 
tecidos, suave com o meio ambiente e uma reviravolta para o negócio. 
O sistema lagoon® Advanced Care torna possível o processo wet cleaning (limpeza 
húmida) em menos tempo, com maior produtividade e sem as descontinuidades da 
limpeza a seco.
Imagine… poder oferecer excelentes resultados de limpeza de uma forma 
verdadeiramente sustentável. 

Código 0W7095 - PNC 432731085 (Recipiente 20 lt) / Código  0W7096 - PNC 432731086 
(Recipiente 10 lt)

W01 - Detergente Sensitive lagoon®
Detergente para uso em limpeza profissional wet cleaning, com os programas 
apropriados de wet cleaning lagoon® da Electrolux Professional e em parceria com 
W03 - Condicionador Sensitive lagoon®. 

Código 0W7099 -PNC 432731089 (Recipiente 20 lt) / Código 0W709A - PNC 432731090 
(Recipiente 10 lt)

W02 - Detergente Delicate lagoon®
Detergente para uso em limpeza profissional wet cleaning. Com os programas 
apropriados de wet cleaning lagoon® da Electrolux Professional para fibras mistas e 
em parceria com W03 - Amaciador Sensitive lagoon®. Adequado para lavar tecidos 
coloridos a 40°C.

Código 0W7097 - PNC 432731087 (Recipiente 20 lt) / Código 0W7098 - PNC 432731088 
(Recipiente 10 lt)

W03 - Amaciador Sensitive lagoon®
Amaciador para uso em limpeza profissional wet cleaning. Com os programas 
apropriados de wet cleaning lagoon® da Electrolux Professional em parceria com W01 
- Detergente Sensitive lagoon®. Fórmula suave para fibras delicadas. Adequado para 
tecidos mais resistentes, em parceria com W02 - Detergente Delicate lagoon®.

Gama completa 
de detergentes 
inteligentes 
para resultados 
de limpeza sem 
precedentes.
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Pré-tratamentos 
antinódoas

Código 0W7LLV - PNC 432731110

Kit Iniciante
Contém 4 x 0.5L de P01, P02, P03, P04 
A solução perfeita para ter a 
oportunidade de testar nossos 
agentes antinódoas.

Código 0W7RW6 - PNC 432731156

Cuidado para Couros 
lagoon® – Kit
O kit possui produtos e ferramentas 
que garantem o tratamento básico 
e avançado de peças de couro no 
sistema de limpeza húmida lagoon® 
Advanced Care.

Código 0W709B - PNC 432731091  
(1 conjunto de 2 recipientes de 5 lt)

A01 - Pré-tratamento lagoon® 
Agente suave universal para pré-
escovar no processo de limpeza wet 
cleaning profissional. Pode ser aplicado 
como pré-tratamento em qualquer tipo 
de fibra.

Código 0W709K  - PNC 432731099  
(1 conjunto de 2 recipientes de 5 lt)

A02 - Redutor de 
Transferência de Cor lagoon® 
Agente de fixação e equilíbrio de cor 
para têxteis com tingimento direto. 
Ajuda a reduzir o risco de transferência 
de cor em programas de limpeza 
wet cleaning lagoon® da Electrolux 
Professional.

Código 0W709F - PNC 432731095  
(1 conjunto de 6 garrafas de 0.5 lt) 

P04 - Removedor de tinta 
lagoon®
Agente antinódoas para uso em 
limpeza wet cleaning profissional. Para 
ser aplicado como pré-tratamento em 
nódoas sintéticas, nódoas de tintas, 
adesivos, lacas, tintas sintéticas e 
alcatrão.

Código  0W7Q1A - PNC 432731148  
(1 recipiente de 10 lt)

A03 - Cuidado para Couros 
lagoon®
Óleo condicionador para restaurar a 
aparência do couro natural, com efeito 
nutritivo e suavizante, enquanto equilibra 
a cor.

Código 0W709E - PNC 432731094  
(1 conjunto de 6 garrafas de 0.5 lt)  
Código 0W709J - PNC 432731098  
(1 conjunto de 2 recipientes de 5 lt)

P01 - Removedor de Nódoas 
de Proteína lagoon®
Agente antinódoas para uso na limpeza 
wet cleaning profissional. Para ser aplicado 
como pré-tratamento em nódoas de 
sangue, ovo, leite, vómito e urina.

Código 0W709C - PNC 432731092  
(1 conjunto de 6 garrafas de 0.5 lt)  
Código 0W709G - 432731096  
(1 conjunto de 2 recipientes de 5 lt)

P02 - lagoon® Removedor de 
Nódoas de Tanino
Agente antinódoas para uso em 
limpeza wet cleaning profissional. Para 
ser aplicado como pré-tratamento em 
nódoas de frutas, café, chá, vinho tinto 
e relva.

Código 0W709D - PNC 432731093  
(1 conjunto de 6 garrafas de 0.5 lt) 
Código 0W709H - PNC 432731097  
(1 conjunto de 2 recipientes de 5 lt)

P03 - Removedor de Nódoas 
de Gorduras lagoon® 
Agente antinódoas para uso na 
limpeza wet cleaning profissional. Para 
ser aplicado como pré-tratamento 
em nódoas de ceras, vernizes, óleos, 
gorduras e maquilhagem.
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Máquinas de Lavar  
e Secadores
A nova gama de detergentes para a roupa foi desenvolvida para oferecer alta 
qualidade, segurança e eficácia, garantindo um baixo impacto ambiental graças à 
redução da poluição da água, da produção de resíduos e consumo de energia em 
comparação com outros produtos standard do mercado. O compromisso da Electrolux 
Professional é garantido pela certificação e aprovação ECOLABEL e NORDIC SWAN.

Satisfazer os requisitos da EUROPEAN ECOLABEL significa respeitar especificações 
muito restritas no que respeita às matérias-primas, de acordo com critérios de alto 
desempenho e uma abordagem rigorosa e ecológica. 
O EU Ecolabel ajuda-o a identificar produtos e serviços com um reduzido impacto 
ambiental ao longo de seu ciclo de vida, desde a extração da matéria-prima até 
à produção, uso e eliminação. Reconhecido em toda a Europa, EU Ecolabel é um 
rótulo voluntário que promove a excelência ambiental, com confiança garantida. 
Fornecer uma linha completa de produtos, incluindo detergente, ativador, amaciador e 
branqueador reflete um forte comprometimento durante todo o processo.

EU ECOLABEL: 
BE/039/001

Código 0W7RBB - PNC 432131139 (Saco de 15 kg) 

L01 - Detergente em Pó para Lavandaria Eco
Detergente em pó de alta performance que permite uma limpeza perfeita com 
uma dosagem mínima. Remove gorduras e nódoas, protegendo tecidos e cores. 
Levemente perfumado.

Código 0W7RBC - PNC 432731140 (Recipiente de 20 lt) 

L02 - Detergente Líquido para Lavandaria Eco
Detergente líquido para toda a roupa, com forte eficácia mesmo a 30° e com dosagens 
baixas. Respeita as fibras têxteis e as cores, devolvendo-lhes o brilho original.

Código 0W7RBF - PNC 432731143 (Recipiente de 20 lt) 

L03 - Ativador Lavandaria Eco
Em caso de sujidade difícil e na presença de água dura/muito dura, o L03 Ativador 
de Lavandaria Eco garante desempenhos de alto nível. Use em combinação com os 
detergentes L01 ou L02.

Código 0W7RBD - PNC 432731141 (Recipiente de 20 lt)

L04 - Lixívia para Lavandaria Eco 
Nova geração de agentes branqueadores, eficaz mesmo a 30°C, preservando a 
qualidade e as cores dos têxteis.

Código 0W7RBE - PNC 432731142 (Recipiente de 20 lt) 

L05 - Amaciador para Lavandaria Eco 
Amaciador levemente perfumado para uma roupa suave, fácil de engomar e sem 
resíduos de eletricidade estática.

PENDING

20



Mantenha uma experiência de secagem de alto nível, com uma limpeza periódica 
dos seus secadores. Graças a um processo de desincrustação rápido e fácil, permite 
que o controlo automático de humidade residual atue de forma eficiente e também 
garante a remoção de eventuais resíduos de detergente e/ou amaciador.

Código 0W7RBG  - PNC 432731144 (Recipiente de 20 lt) 

L06 - Detergente Líquido para Lavandaria Swan
Detergente forte para as nódoas mais difíceis. Fórmula alcalina sem fosfato e silicato para uma 
excelente remoção de nódoas. Eficaz mesmo em roupas e fardas de trabalho. 

Código 0W7RBH - PNC 432731145 (Recipiente de 20 lt) 

L07 - Detergente Líquido Suave para Lavandaria 
Swan
Detergente para as nódoas mais difíceis. Fórmula líquida para todos os tipos de tecidos, 
mesmo os coloridos. Excelentes propriedades de remoção de sujidade e nódoas. Evita o 
“envelhecimento” dos tecidos.

Código 0W7RBI - PNC 432731146 (Recipiente de 20 lt) 

L08 - Lixívia para Lavandaria Swan
Lixívia de base peracética. Oferece excelentes desempenhos de branqueamento. Atua 
também como um neutralizador de alcalinidade para restabelecer o pH neutro dos 
tecidos.

Código 0W7RBJ - PNC 432731147 (Recipiente de 20 lt) 

L09 - Amaciador para Lavandaria Swan
Amaciador para todos os tipos de têxteis. Efeito de suavidade ideal, mesmo em ciclos 
curtos; diminui a eletricidade estática. Assegura a secagem rápida e tecidos fáceis de 
engomar.

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM

Utilizar a nossa gama de produtos NORDIC SWAN significa proporcionar uma limpeza 
eficaz com a garantia de um processo ecológico, desde a escolha da matéria-prima até 
aos testes de desempenho, verificados por um procedimento de auditoria externa.
O Nordic Swan Ecolabel é a etiqueta ecológica oficial dos países nórdicos, uma ferramenta 
prática voluntária e positiva para os consumidores, ajudando-os ativamente a escolher 
produtos ambientalmente corretos. O Nordic Swan Ecolabel é um sistema de rotulagem 
ecológica ISO 14024 tipo 1 e é um órgão de controlo terceirizado. Os produtos com a 
Nordic Swan Ecolabel atendem a requisitos ambientais extremamente elevados e, muitas 
vezes, tem em consideração as exigências climáticas.
A perspetiva do ciclo de vida do produto é analisada, ou seja, o impacto do produto no 
meio ambiente, desde a matéria-prima/origem até ao seu desperdício, eliminação. Os 
critérios também são definidos tendo em conta a qualidade, aspetos relacionados com a 
saúde e desempenho/funcionalidade. Cada grupo de produtos tem requisitos de critérios 
gerais prioritários, bem como requisitos específicos.

Código 0S2394

C25 Pastilhas de Enxaguamento & 
Descalcificação
A combinação perfeita de ácido cítrico (Acidum citricum) com a nossa fórmula exclusiva 
garante uma perfeita remoção de qualquer calcário e/ou resíduos de detergente e 
amaciador. Dissolva 1 pastilha em 1 litro de água e enxague o tambor do secador. Se 
necessário, pode usar o esfregão (0W7PM8).
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Índice

C30 Descalcificador Multiúsos página 24
C25 Pastilhas de Enxaguamento  
& Descalcificação página 25

Produtos 
químicos para 
descalcificação
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Produtos químicos 
para descalcificação

Código 0S2362 (1 conjunto de 2 recipientes de 5 lt)

C30 Descalcificador Multiúsos
 ► Elimina eficazmente a incrustação de sujidade e calcário das máquinas de lavar 
louça e caldeiras.

 ► O uso frequente de C30 Descalcificador Multiúsos mantém o equipamento sempre 
eficiente, ao mesmo tempo que abranda o seu desgaste natural.

 ► Graças ao seu baixo poder de formação de espuma, o C30 Descalcificador 
Multiúsos é recomendado para limpeza de caldeiras e equipamentos com sistema 
descalcificador automático integrado.

 ► A sua fragrância neutra torna o seu uso mais agradável. 

Cuide dos seus 
equipamentos 
com produtos 
químicos exclusivos, 
garantindo melhores 
desempenhos e 
maior durabilidade. 
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Code 0S2394

C25 Pastilhas de Enxaguamento & 
Descalcificação
 ► Pastilhas de enxaguamento & descalcificação eficazes, para fornos com ciclos 
de lavagem integrados. 

 ► Também podem ser usadas nos Secadores de Roupa. Dissolva 1 pastilha em 1 
litro de água, para descalcificar o tambor do secador.

 ► Para uma secagem rápida, uma cavidade com brilho perfeito e uma caldeira 
descalcificada.

 ► Fórmula concentrada eficaz com dosagem baixa.
 ► Sem risco de danos prematuros.
 ► Testadas intensivamente pelos laboratórios Electrolux Professional.
 ► Balde de 50 pastilhas, 30 g cada.

O novo 
descalcificador de 
forno em pastilhas 
pode ser usado 
até para uma 
descalcificação 
profissional do 
tambor dos 
secadores.
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Tratamento  
de água

Índice

Amaciadores de Água Automáticos    página 28
Amaciadores de Água Manuais          página 31
Consumíveis para Amaciadores
de Água                                              página 32            
Tratamento de Água                          página 33
Tratamento de Água com Sistema 
de Osmose Inversa                            página 38

Fornecer o tratamento de água adequado 
irá:
 ►evitar o risco de alteração do sabor e  
da aparência da comida.
 ►  reduzir a acumulação de calcário e, 
portanto, a descalcificação é menos 
frequente, resultando na poupança 
adicional nos custos operacionais.
 ►aumentar a durabilidade do seu 
equipamento.
 ►garantir menores custos de manutenção.

 
 
A Electrolux Professional sugere que 
verifique a qualidade da água para 
escolher a solução de tratamento mais 
adequada:
 ►amaciador de água para alta 
concentração de cálcio.
 ►nanofiltro de água ou filtro de osmose 
inversa para elevada concentração de 
cálcio e cloro. 
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Código 
Produto

Cilindro 
AISI 304

Resinas 
catiónicas 
para 
cilindro

Velocidade 
Máxima de 
Fluxo

Salmoura Sal para 
ciclo de 
regeneração

Fonte de 
alimentação

Ligação 
de água

Pressão
Min./Máx.

Temperatura 
Abastecimento 
de água

CxPxA

0S1945 5 lt 3,5 lt 1500 lt/h 10 kg 0,6 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-30°C 230x360x515
mm

0S1946 8 lt 5,6 lt 1500 lt/h 20 kg 1,0 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-30°C 250x460x540 
mm

0S1947 12 lt 8,5 lt 1500 lt/h 25 kg 1,5 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-30°C 285x405x595 
mm

Código 
Produto

Cilindro 
AISI 304

Resinas 
catiónicas 
para cilindro

Velocidade 
Máxima de 
Fluxo

Salmoura Sal para 
ciclo de 
regeneração

Fonte de 
alimentação

Ligação 
de água

Pressão
Min./Máx.

Temperatura 
Abastecimento 
de água

CxPxA

0S2457 5 lt 3,5 lt 1500 lt/h 10 kg 0,6 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C 230x385x515
mm

0S1079 8 lt 5,6 lt 1500 lt/h 20 kg 1,0 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C 245x450x540 
mm

002454* 
pnc 921305

8 lt 5,6 lt 1500 lt/h 20 kg 1,0 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C 245x450x540 
mm

0S2458 12 lt 8,5 lt 1500 lt/h 25 kg 1,4 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C 285x425x650 
mm

Amaciadores 
automáticos com 
válvula ALIA 

Amaciadores automáticos 
GIX TIMED com Válvula 
Autotrol 255
Logix 740

Quantidade de água 
amaciada com base na 
dureza

*Suavizador de água revestido com painéis de aço inoxidável

°f 20 30 40 50 60

°d 11 16 22 28 33

ppm CaCO3 200 300 400 500 600

0S1945 / 0S2457 1050 700 525 420 350

0S1946 / 0S1079 / 002454 1680 1120 840 672 560

0S1947 / 0S2458 2520 1680 1260 1008 840

Amaciadores de água  
Automáticos  
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Código 
Produto

Cilindro  
em fibra  
de vidro

Resinas 
catiónicas  
para cilindro

Velocidade 
Máxima de 
Fluxo

Salmoura Sal para 
ciclo de 
regeneração

Fonte de 
alimentação

Ligação 
de água

Pressão
Min./Máx.

Temperatura 
Abastecimento 
de água

CxPxA

0S1083 12 lt 8,5 lt 1500 lt/h 25 kg 1,4 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C 320x500x660
mm

0S1089 24 lt 17 lt 1500 lt/h 50 kg 2,7 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C 320x500x1120 
mm

Código 
Produto

Cilindro  
em fibra  
de vidro

Resinas 
catiónicas  
para 
cilindro

Velocidade 
Máxima de 
Fluxo

Salmoura Sal para 
ciclo de 
regeneração

Fonte de 
alimentação

Ligação 
de água

Pressão
Min./Máx.

Temperatura 
Abastecimento 
de água

CxPxA

0S2459 50 lt 
10”x44”

35 lt 1500 lt/h 120 kg 7,2 kg 230V 50/60 
Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C Cilindro: 
Ø271x1300mm
Rec. Salmoura: 
Ø541x810mm

0S2460 84 lt 
13”x44”

59 lt 1500 lt/h 120 kg 12,2 kg 230V 50/60 
Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C Cilindro: 
Ø360x1300mm
Rec. Salmoura:
Ø541x810mm

Amaciadores automáticos 
TIMED com Capa e Vávula 
Autotrol 255 Logix 740

Amaciadores automáticos
LARGE SERIES VOLUMETRIC  
com Válvula Autotrol 255 Logix 760

Cilindro Recipiente 
Salmoura

Quantidade de água 
amaciada com base na 
dureza

°f 20 30 40 50 60

°d 11 16 22 28 33

ppm CaCO3 200 300 400 500 600

0S1083 2520 1680 1260 1008 840

0S1089 5040 3360 2520 2016 1680

Quantidade de água 
amaciada com base  
na dureza

°f 20 30 40 50 60

°d 11 16 22 28 33

ppm CaCO3 200 300 400 500 600

0S2459 10500 7000 5250 4200 3500

0S2460 17640 11760 8820 7056 5880

Amaciadores de água  
Automáticos
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Código 
Produto

Cilindro 
em fibra 
de vidro

Resinas 
catiónicas 
para 
cilindro

Velocidade 
Máxima de 
Fluxo

Salmoura Sal para 
ciclo de 
regeneração

Fonte de 
alimentação

Ligação 
de água

Pressão
Min./Máx.

Temperatura 
Abastecimento 
de água

CxPxA

0S2461 24 lt 
8”x35”

17 lt 4000 lt/h 80 kg 2,7 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C Cilindro: 
Ø219x1060mm
Rec. Salmoura: 
Ø480x660mm

0S2462 50 lt 
10”x44”

35 lt 4000 lt/h 120 kg 7,2 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C Cilindro: 
Ø271x1300mm
Rec. Salmoura: 
Ø541x810mm

0S2463 84 lt 
13”x44”

59 lt 4000 lt/h 120 kg 12,2 kg 230V  
50/60 Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C Cilindro: 
Ø360x1300mm
Rec. Salmoura: 
Ø541x810mm

Código 
Produto

Cilindro 
em fibra 
de vidro

Resinas 
catiónicas 
para 
cilindro

Velocidade 
Máxima de 
Fluxo

Salmoura Sal para 
ciclo de 
regeneração

Fonte de 
alimentação

Ligação 
de água

Pressão
Min./Máx.

Temperatura 
Abastecimento 
de água

CxPxA

0S2464 24 lt 
8”x35”

17 lt 4000 lt/h 80 kg 2,7 kg 230V 50/60 
Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C Cilindro: 
Ø219x1060mm
Rec. Salmoura: 
Ø480x660mm

0S2325 50 lt 
10”x44”

35 lt 4000 lt/h 120 kg 7,2 kg 230V 50/60 
Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C Cilindro: 
Ø271x1300mm
Rec. Salmoura: 
Ø541x810mm

0S2326 84 lt 
13”x44”

59 lt 4000 lt/h 120 kg 12,2 kg 230V 50/60 
Hz

Ø 3/4” G 2-8 bar 4-25°C Cilindro: : 
Ø360x1300mm
Cilindro:  
Ø541x810mm

Amaciadores automáticos
LARGE SERIES PERFORMA VOLUMETRIC  
com Válvula Autotrol 268 Logix 760

Amaciadores automáticos
LARGE SERIES PERFORMA TIMED 
com Válvula Autotrol 268 Logix 740

Cilindro

Cilindro

Recipiente 
Salmoura

Recipiente 
Salmoura

Quantidade de água 
amaciada com base  
na dureza

°f 20 30 40 50 60

°d 11 16 22 28 33

ppm CaCO3 200 300 400 500 600

0S2461 / 0S2464 5040 3360 2520 2016 1680

0S2462 / 0S2325 10500 7000 5250 4200 3500

0S2463 / 0S2326 17640 11760 8820 7056 5880

Amaciadores de água  
Automáticos
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Código 
Produto

Cilindro 
AISI 304

Resinas 
catiónicas 
para cilindro

Velocidade 
Máxima de 
Fluxo

Sal para ciclo de 
regeneração

Ligação 
de água

Pressão
Min./Máx.

Temperatura de 
Abastecimento 
de água

CxPxA

0C1903 8 lt 5,6 lt 1000 lt/h 1,0 kg Ø 3/4” G 1-8 bar 8-25°C Ø190x400 mm

0S0330 12 lt 8,4 lt 1000 lt/h 1,5 kg Ø 3/4” G 1-8 bar 8-25°C Ø190x515 mm

0S0329 20 lt 14 lt 1000 lt/h 2,5 kg Ø 3/4” G 1-8 bar 8-25°C Ø190x900 mm

Amaciadores  
de Água Manuais 

Amaciadores  
de Água Manuais
“by pass”

Quantidade de água 
amaciada com base  
na dureza

°f 20 30 40 50 60

°d 11 16 22 28 33

ppm CaCO3 200 300 400 500 600

0C1903 / 0S1074 1680 1120 840 672 560

0S0330 / 0S1076 2520 1680 1260 1008 840

0S0329 4200 2800 2100 1680 1400

Código 
Produto

Cilindro 
AISI 304

Resinas 
catiónicas 
para cilindro

Velocidade 
Máxima de 
Fluxo

Sal para ciclo de 
regeneração

Ligação 
de água

Pressão
Min./Máx.

Temperatura de 
Abastecimento 
de água

CxPxA

0S1074 8 lt 5,6 lt 1000 lt/h 1,0 kg Ø 3/4” G 1-8 bar 8-25°C Ø190x400 mm

0S1076 12 lt 8,4 lt 1000 lt/h 1,5 kg Ø 3/4” G 1-8 bar 8-25°C Ø190x500 mm

0C1903

0S1074

0S1076

0S0330

0S0329

Amaciadores de Água Manuais
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0S1090 
Desinfetante de resina 
para amaciadores de água 
automáticos
 ► dispositivo de desinfeção de 
resina para válvula Autotrol 255 
Logix com alarme de sal

 ► amaciadores de água códigos: 
0S1079-0S1083-0S1089

0L1140 
Filtro de Água NK111
com cartucho enrolado 50μm. 
Recomendado para amaciadores 
de água manuais. 
Ø 5”, Junção 3/8” G

0L1141 
Filtro de Água NK112
com cartucho enrolado 50μm. 
Recomendado para amaciadores 
de água manuais. 
Ø 5”, Junção 3/4” G

0S1027 
Cartucho Enrolado 5” 50µm
Ø 61 H 127 mm  
para 0L1140 e 0L1141

0S2250 
Cartucho de carbono 5µm
para 0L1140 e 0L1141

0S1423 
Filtro Completo NK223C
com cartucho de carbono 5μm.
Recomendado para amaciadores 
de água manuais.
Ø 9, Junção 1/2”G m/f

0S1029 
Cartucho enrolado 9” 50µm
Ø 61 H 247 mm  
para 0S1423

005480 
Cartucho de carbono 5µm
para 0S1423

Resina catiónica
Adequada para todos os 
amaciadores com uso de resina, 
de qualquer capacidade.
0S2191
Embalagem de 5 kg (lt 6,14)
0S2192
Embalagem de 10 kg (lt 12,28)
0S0333
Embalagem de 25 kg (lt 30,71)

0S2165 
Sal para Amaciador de Água
Embalagem de 25 kg 

0S2245
Termómetro Impermeável pH/
EC/TDS/– escala EC/TDS baixa

Aparelho de bolso Impermeável:
- pH/EC/TDS/ (3999 μS/cm, 2000 
  ppm)
- temperatura 0: 60°C
- escala EC/TDS baixa

Corpo flutuante impermeável. 
Elétrodo de pH substituível com 
fibra renovável. 
Junção com um grande display 
com dois níveis de leitura e 
desligar automático em caso de 
inatividade.
O instrumento inclui conjunto 
completo com capa protetora, 
chave de reposição de elétrodo, 
pilhas e instruções.
Dim.mm 163 x 40 x 26 mm
Peso: 100 g

0S1701
Kit Dureza de Carbonato Total

002453
Desinfetante de resina para 
amaciador de água

005480

0S1027

Consumíveis para Amaciadores de Água
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0S1628 
Sistema Purity C 150 Quell ST
-  Capacidade 2.408 l, com 

dureza do carbonato de 10° dH 
e bypass de 40% (máquinas 
de café)

-  Capacidade 1656 l a 10 °dH 
com bypass de 10% (fornos)

-  Temperatura de funcionamento: 
4°C-30°C

- Pressão mín./máx. 2-8.6 bar
- Ligações da cabeça 3/8”
-  dim. Ø117x417h, incluindo 

o medidor de fluxo digital 
(0S2555), teste de dureza da 
água (0S1701) e cabeça com 
bypass (0S1638)

0S1630
Sistema Purity C 500 Quell ST
-  Capacidade 6800 l, com dureza 

do carbonato de 10° dH e 
bypass de 40% (equipamentos 
pequenos-almoços) 

- Capacidade 4675 l a 10° dH 
com bypass 10% (fornos)
- Temperatura de funcionamento: 
4°C-30°C
- Pressão mín./máx. 2-8.6 bar
- Ligações da cabeça 3/8”
-  dim. Ø149x553h, incluindo 

o medidor de fluxo digital 
(0S2555), teste de dureza da 
água (0S1701) e cabeça com 
bypass (0S1638)

0S1629 
Sistema Purity C 300 Quell ST
-  Capacidade 4000 l, com 

dureza do carbonato de 10° dH 
e bypass de 40% (máquinas 
de café)

-  Capacidade 2750 l a 10°dH 
com bypass 10% (fornos)

-  Temperatura de funcionamento: 
4°C-30°C

- Pressão mín./máx.2-8.6 bar
- Ligações da cabeça 3/8”
-  dim. Ø125x464h, incluindo 

o medidor de fluxo digital  
(0S2555), teste de dureza da 
água (0S1701) e cabeça com 
bypass (0S1638)

Purity C Quell ST

0S1631 
Sistema Purity C 1100 Quell ST
- Capacidade 11,500 l, com dureza 
do carbonato de 10° dH e bypass 
40% (equipamentos pequenos-
almoços) 
-  Capacidade 7906 l a 10° dH com 

bypass 10% (fornos)
- Temperatura de funcionamento:  
4°C-30°C
- Pressão mín./máx. 2-8.6 bar
- Ligações da cabeça 3/8”
-  dim. Ø184x553h,  incluindo o 

medidor de fluxo digital (0S2555),  
teste de dureza da água (0S1701) 
e cabeça com bypass (0S1638)

Tratamento de água
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Tratamento de água
Acessórios para o sistema Purity C Quell ST e cartuchos de substituição

0S1054 
Cartucho
Purity C 150 Quell ST

0S1055 
Cartucho
Purity C 300 Quell ST

0S1638 
Cabeça com bypass
Variável 0%-70%
e válvulas de lavagem
Ligações macho 3/8”

0S2123
kit de redução Brita PURITY C
3/4”-3/8”
Conjunto de 2 peças

0S2555 
Medidor Volumétrico de Fluxo 
Digital
Medidor de Fluxo 10-100A
Taxa de Fluxo 10-100 l/h
Temp. 4°C-30°C
Máx. 8 bar
Indica os litros restantes de 
filtração que o sistema pode 
efetuar.
Funciona a pilhas.

0S1056 
Cartucho
Purity C 500 Quell ST

0S1708 
Cartucho
Purity C 1100 Quell ST

0S1892 
Acessório para Cartucho Purity C
Para limpeza, desinfeção e 
descalcificação do equipamento 
diretamente ligado.
Ø 125 mm - H 233 mm
Capacidade máxima do cartucho 0.5 l
Pressão de funcionamento:  
0.5-8.6 bar
Temperatura de entrada de água:  
4-30 ° C
O cartucho não inclui a cabeça 0S1638

0S2132 
Cartucho
Filtro Purity C 1000 AC
Ideal para máquinas de venda 
automática de bebidas quentes 
e frias.

0S2226 
Conjunto de 20 cartuchos
Purity C 1000 AC
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Purity STEAM para Fornos

Acessórios para o sistema Purity STEAM e cartuchos de substituição

0S1632 
Filtro Purity STEAM 450
com MDU - sistema de contagem 
de litros incluído
Capacidade 3,680 l, com dureza 
do carbonato de 10° dH e
bypass na pos.1
Temperatura de funcionamento:  
4°C-30°C
Pressão máxima 6.9 bar
Ligações entrada/saída da 
cabeça G1” - G3/4”
dim. Ø249x408h

0S1634 
Filtro Purity STEAM 1200
with MDU- sistema de contagem 
de litros incluído
Capacidade 10,800 l, , com 
dureza do carbonato de 10° dH e
bypass na pos.1
Temperatura de funcionamento: 
4°C-30°C
Pressão máxima 6.9 bar
Ligações entrada/saída da 
cabeça G1” - G3/4”
dim. Ø249x550h

0S1635
Cartucho Purity STEAM 450

0S1636
Cartucho Purity STEAM 600 

0S1637
Cartucho Purity STEAM 1200

0S1633 
Filtro Purity STEAM 600
with MDU - sistema de contagem 
de litros incluído
Capacidade 5,771 l, com dureza 
do carbonato de 10° dH e
bypass na pos.1
Temperatura de funcionamento: 
4°C-30°C
Pressão máxima 6.9 bar
Ligações entrada/saída da 
cabeça G1” - G3/4”
dim. Ø249x520h

0S1635

Tratamento de água
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0S2489
Cabeça PURITY C STEAM
3/8”M

0S1701
Kit Dureza de Carbonato Total

Acessórios para o sistema Purity C STEAM para fornos e cartuchos de substituição

Purity C STEAM para fornos

0S2491
kit PURITY C 500 STEAM 
Kit completo com cartucho 
(0S2490) e cabeça (0S2489)

0S2490
Cartucho PURITY C 500 STEAM

0S2488
Cartucho PURITY C 1100 STEAM

0S2492
kit PURITY C 1100 STEAM
Kit completo com cartucho  
(0S2488) e cabeça (0S2489)

Tratamento de água
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Purity Clean e Clean Extra

Acessórios para os sistemas Purity CLEAN e CLEAN EXTRA e cartuchos de substituição

0S0801 
Sistema de filtragem  
PURITY 1200 CLEAN
com desmineralização PARCIAL, 
incluindo filtro de cartucho.
Ligações: entrada G1”- saída 
G3/4”
Pressão de entrada mín./máx.: 
2-6 bar
Temperatura de funcionamento: 
4°-60°C
Capacidade: 13.000 l a 10° KH

0S0802
Cartucho PURITY 1200 CLEAN

0S2555 
Medidor Volumétrico de Fluxo 
Digital
Medidor de Fluxo 100-100A
Taxa de Fluxo 10-100 l/h
Temp. 4°C-30°C
Máx. 8 bar
Indica os litros restantes de filtração 
que o sistema pode efetuar.
Funciona a pilhas.

0S2556
Medidor Volumétrico de Fluxo 
Digital
Medidor de Fluxo 100-700A
Taxa de Fluxo 100-700 l/h

0S1223
Cabeça para Purity CLEAN e 
CLEAN EXTRA
com bypass

0S0804 
Cartucho PURITY 1200 CLEAN 
EXTRA

0S0803 
Sistema de filtragem  
PURITY 1200 EXTRA
com desmineralização TOTAL, 
incluindo filtro de cartucho.
Ligações: entrada G1”- saída 
G3/4”
Pressão de entrada mín./máx.: 
2-6 bar
Temperatura de funcionamento: 
4°-60°C
Capacidade: 5.000 l a 10° KH 

Acessórios para o sistema Purity AquaQuell e cartuchos de substituição

0S0797
Cartucho Purity AquaQuell 450  

0S0798
Cartucho Purity AquaQuell 600 

0S0683
Cartucho Purity AquaQuell 1200 

0S0797

Tratamento de água
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Sistema de filtragem por osmose inversa com caldeira atmosférica

0S1822 
Filtro osmose inversa
Tensão:
220 ... 240 V / 1N ph / 50/60 Hz
Consumo de energia 0.18kw
fluxo pressão da água: 1 - 4 bar
temperatura da água da fonte de 
alimentação: 5-35 ° C
dimensões do tubo de entrada de 
água: 3/4 “

0L1140 
Filtro de Água NK111
com cartucho enrolado 50μm. 
Recomendado para suavizadores 
de água manuais. 
Ø 5”, Junção 3/8” G

0S2250 
Cartucho de carbono 5µm
para 0L1140 e 0L1141

0PRY39 
Recipiente
para membrana filtrante 3012
ligação 1/4 “- 3/8” 
(membrana não incluída)

0S1826 
Cabeça com suporte de parede

0S1848 
Membrana filtrante 3012
300 GPD

0S1821
Filtro de Cartucho para 
substituição
para osmose

0PRAH2
Rodas para filtro de osmose 
inversa
Kit de 4 peças

Tratamento de água com sistema  
de osmose inversa  
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Peças sobressalentes para filtro de osmose inversa RO600C

0S0730 
Kit descalcificador para
limpeza de membrana de osmose
Inclui 2 filtros de carbono  
e 1 agente descalcificador
200 g

0S0728
Filtro de Carbono
para RO600C

0S0738
Kit de bomba RO600

0S0736
Casquilho de proteção

0S0737
Motor RO600 23V

0S0738

0S0735 
Filtro de bomba com membranas
para RO400/600”

Tratamento de água com sistema  
de osmose inversa  
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Detergentes

Índice

Bombas doseadoras para  
o Segmento Alimentar página 42
 
Bombas doseadoras para  
o Segmento Lavandaria página 44

41



Código Compatível com
0S0669 Máquinas de lavar copos, de  

bancada, carregamento frontal,  
tipo capota, tipo cesto arrastado  
sem sistema de dosagem integrado

Código Compatível com
0S0670 Máquinas de lavar copos, de  

bancada, carregamento frontal,  
tipo capota, tipo cesto arrastado  
sem sistema de dosagem integrado

Código Compatível com
0S0671 Máquinas de lavar copos, de  

bancada, carregamento frontal,  
tipo capota, tipo cesto arrastado  
sem sistema de dosagem integrado

Bomba doseadora peristáltica para 
detergente
Modelo PR4 com regulação de dosagem 
analógica, tubos de compressão em santoprene, 
usada como acessório para as máquinas 
de lavar louça sem sistemas de dosagem 
intregrados
 ► regulação fácil
 ► fornecida com suporte de fixação, ligação de 
injeção, tubo de sucção, tubo de saída e filtro

Bomba doseadora peristáltica para 
detergente velocidade fixa
Modelo PR6 com regulação analógica de 
dosagem por sonda de condutividade, tubos de 
compressão fabricados em santoprene, usada 
como acessório para as máquinas de lavar 
louça sem sistemas de dosagem intregrados
 ► regulação fácil
 ► fornecida com suporte de fixação, ligação de 
injeção, tubo de sucção, tubo de saída, filtro e 
sonda de condutividade

Bomba doseadora peristáltica para 
abrilhantador
Modelo PR1 com tubos de regulação de 
dosagem analógica feitos em sekobil, usada 
como acessório para as máquinas de lavar 
louça sem sistemas de dosagem intregrados
 ► regulação fácil
 ► fornecida com suporte de fixação, ligação 
de injeção com válvula de retenção, tubo 
de sucção, tubo de saída, filtro, ligação de 
tubagem “fi” 6-8 mm, para máquinas com 
depósito único

 ► consumo de energia: 3,5w
 ► fonte de alimentação: 230V, 50Hz
 ► pressão: 0,1 bar
 ► fluxo: 6l/h

 ► consumo de energia: 3,5w
 ► fonte de alimentação: 230V, 50Hz
 ► pressão: 0,1 bar
 ► fluxo: 0,6 - 4l/h

 ► consumo de energia: 3,5w
 ► fonte de alimentação: 230V, 50Hz
 ► pressão: 3 bar
 ► fluxo: 0,2 - 1l/h

Bombas doseadoras para o Segmento 
Alimentar

0U1032
Bomba de dosagem G200
230V 50Hz;
taxa de fluxo de detergente 
0.777g/sec,
Taxa de fluxo máx. 2 l/h

0S0672
Sistema de dosagem
TWINDOSE 40
 ► Controlo do microprocessador 
com visor LCD

 ► Dosagem de detergente - 
condutividade ou temporizada

 ► Dosagem de abrilhantador - 
velocidade ou temporizada

 ► Bomba doseadora de 
detergente: santoprene taxa de 
fluxo do tubo 12.5 l/h

 ► Bomba doseadora de 
abrilhantador: tubo SekoBril 

 ► Taxa de fluxo: 2.5 l/h 3 bar
 ► Absorção máx. 20 W
 ► Mudar a fonte de alimentação 
de 80 para 265 Vca 50 Hz para 
máquinas de túnel
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Bombas doseadoras para o Segmento 
Alimentar

0L3182 
Dispensador de abrilhantador
Parafuso de ajuste de fluxo de 0  
a 4 cm³/ciclo 
Inclui conectores de mangueira
Filtro inferior com bucha
Em aço e tubo

0HA055
Dispensador de abrilhantador 
tipo 1000

0S2285
Bomba doseadora peristáltica 
para abrilhantador
Modelo PG 0.4
Taxa de fluxo: 0.4 l/h 
Pressão: 3 bar
Fonte de alimentação:
230 V - 50/60 Hz
Inclui tubo PE de 4 m 4x6, filtro e 
peso inferior, abrilhantador
Válvula de injeção
Certificação ROHS

0S1986
Bomba doseadora peristáltica 
para detergente
Modelo PG 3
Taxa de fluxo: 3 l/h 
Pressão: 0.1 bar
Fonte de alimentação:
230V - 50/60 Hz
Inclui tubo PE de 4 m 4x6, filtro, 
peso inferior e ponto  
de passagem
Certificação ROHS

0HA056
Dispensador de abrilhantador 
tipo 3000 com filtro

0L3200
Dispensador de abrilhantador
Parafuso de ajuste de fluxo de 0  
a 4 cm³/ciclo 

0S0706
Bomba doseadora peristáltica 
para abrilhantador
Modelo NBR 0.4
Taxa de fluxo reg. t/p: 0.4 l/h
Pressão: 3 bar
Fonte de alimentação: 230V- 
50Hz
Inclui: 
 ► Tubo de sucção de 2 m
 ► Tubo de alimentação de 2 m, 
peso inferior em aço e filtro, 
ligação de injeção com válvula 
de retenção para abrilhantador

 ► Certificação ROHS

0S1987 
Bomba doseadora peristáltica 
para detergente
Modelo NBR 3
Taxa de fluxo reg. t/p : 3 l/h
Pressão: 0.1 bar
Fonte de alimentação:  
230V - 50 Hz
Inclui tubos e ligações
Certificação ROHS
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Código PNC Descrição

1LSMZT 988930011 Kit completo com 2 
bombas, tubos de silicone, 
350 ml/min

1LSMZU 988930012 Kit completo com 3 
bombas, tubos de silicone, 
350 ml/min

1LSMZV 988930013 Kit completo com 4 
bombas, tubos de silicone, 
350 ml/min

1LSMZW 988930014 Kit completo com 5 
bombas, tubos de silicone, 
350 ml/min

Code PNC Descrição

1LSMZP 988930001 Kit completo com 2 
bombas, 550 ml/min.

1LSMZR 988930002 Kit completo com 3 
bombas, 550 ml/min

1LSMZS 988930003 Kit completo com 4 
bombas, 550 ml/min

1LSMZK 988930004 Kit completo com 5 
bombas, 550 ml/min

Dosave (poupança de dosagem)
Bomba doseadoras peristálticas, com caixa 
exterior de fácil ligação às máquinas de 
lavar, projetadas para fácil instalação, fácil 
programação, fácil poupança:
 ► ClarusVibe: Máquinas de Lavar Roupa 
Electrolux Professional com controlo 
ClarusVibe.

 ► Poupe nos químicos: é impossível evitar a 
poupança de produtos químicos, sem haver 
sobredosagem.

 ► Fácil instalação: ligação plug&play das 
máquinas de lavar. Não há necessidade de 
abrir os painéis da máquina para as ligações.

 ► Fácil programação: tudo é controlado pelo 
ClarusVibe a partir das máquinas de lavar, 
em ml/kg. Não há necessidade de PC com 
software extra específico instalado.

 ► Extensão de bombas flexível: disponível 
para 2,3,4,5 equipamentos, embora, se 
necessário, adapte facilmente até 15 bombas 
por meio de extensão modular.

 ► Alarme de nível baixo: sempre um passo 
à frente. Quando o produto químico está a 
acabar, aparece uma mensagem de aviso 
no visor ClarusVibe das máquinas.

 ► Gestão de estatísticas: Todos os relatórios/
estatísticas de dosagem podem ser 
descarregados diretamente da máquina de 
lavar para monitorizar facilmente o nível de 
poupança.

Jetsave
As bombas Venturi, projetadas para fácil 
instalação, fácil programação e fácil 
poupança, aumentam a precisão da entrega 
de produtos químicos e reduzem os custos da 
manutenção do sistema.
 ► ClarusVibe: Máquinas de Lavar Roupa 
Electrolux Professional com controlo 
ClarusVibe

 ► Poupe nos químicos: é impossível evitar a 
poupança de produtos químicos, sem haver 
sobredosagem.

 ► Fácil instalação: ligação plug&play das 
máquinas de lavar. Não há necessidade 
de abrir os painéis da máquina para as 
ligações..

 ► Fácil programação: tudo é controlado pelo 
ClarusVibe a partir das máquinas de lavar, 
em ml/kg. Não há necessidade de PC com 
software extra específico instalado.

 ► Extensão de bombas flexível: disponível 
para 2,3,4,5 equipamentos, embora, se 
necessário, adapte facilmente até 15 bombas 
por meio de extensão modular.

 ► Alarme de nível baixo: sempre um passo 
à frente. Quando o produto químico está a 
acabar, aparece uma mensagem de aviso 
no visor ClarusVibe das máquinas.

 ► Gestão de estatísticas: Todos os relatórios/
estatísticas de dosagem podem ser 
descarregados diretamente da máquina de 
lavar para monitorizar facilmente o nível de 
poupança.

 ► Menos manutenção: não há peças móveis 
ou tubos de compressão para substituir.

 ► Dosagem consistente: sem perdas, mesmo 
por um longo período de tempo.

 ► Instalação mais fácil e mais organizada: 
coletor de descarga embutido.

 ► Fonte de alimentação da máquina de lavar 
220-240V 50-60Hz /3A (Máx.)

 ► Abastecimento de água (coletor de 
descarga): Mín. 1.8 bar - Máx. 6 bar

 ► Fonte de alimentação da máquina de lavar  
100-240V 50-60Hz /0.1A (Máx.)

 ► Abastecimento de água:  
Mín. 1.8bar - Máx. 6bar

Bombas Doseadoras para o Segmento 
Lavandaria
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Code PNC Descrição

1L081P 988916901 Kit completo com 2 
bombas: 230V 50/60Hz

1L081V 988916911 Kit completo com 2 
bombas: 115V 60Hz

1L081R 988916902 Kit completo com 3 
bombas: 230V 50/60Hz

1L081W 988916912 Kit completo com 3 
bombas: 115V 60Hz

1L081S 988916903 Kit completo com 4 
bombas: 230V 50/60Hz

1L081X 988916913 Kit completo com 4 
bombas: 115V 60Hz

1L081T 988916904 Kit completo com 5 
bombas: 230V 50/60Hz

1L081Y 988916914 Kit completo com 5 
bombas: 115V 60Hz

1L081U 988916905 Kit completo com 6 
bombas: 230V 50/60Hz

1L081Z 988916915 Kit completo com 6 
bombas: 115V 60Hz

Code PNC Descrição

1LSNCG 988930024 ED Venturi 3 PROD LF  
Fluxo Baixo 500ml

1LSNCF 988930023 ED Venturi 3 PROD HF 
Fluxo Alto 1500ml

1LSNCE 988930022 ED Venturi 5 PROD LF  
Fluxo Baixo 500ml

1LSNCD 988930021 ED Venturi 5 PROD HF 
Fluxo Alto 1500ml

EDS – Efficient Dosing System
         Sistema de dosagem eficiente
O Sistema de Dosagem Eficiente ajusta 
automaticamente a quantidade de detergente 
à carga real da sua máquina de lavar roupa 
Electrolux Professional.
 ► Compatível com as Máquinas de Lavar 
Roupa Electrolux Professional equipadas 
com Compass Control®, Compass Pro® ou 
Clarus Control®.

 ► Reconhece o programa selecionado 
diretamente no painel de controlo das 
máquinas de lavar.

 ► Processo de validação variável de 
temperatura e tempo, para cumprir diferentes 
regulamentos de higiene em diferentes 
países.

 ► Porta USB integrada para download de 
estatísticas e monitorizar facilmente a 
poupança.

 ► Software de PC para preparar as fórmulas e 
fazer upload no controlador, através de USB, 
para uma instalação fácil.

 ► Tubo de compressão de 350 ml para uma 
dosagem rápida de detergente.

 ► Desenvolvido à medida dos sistemas 
Electrolux Professional Compass Control®, 
Compass Pro® e Clarus Control®, todas as 
conexões fornecidas com o equipamento, 
para uma instalação fácil e rápida.

 ► Disponível nas versões 2, 3, 4, 5 ou 6 bombas 
para combinar com qualquer tipo de 
aplicação.

ED Venturi
Combina o melhor do EDS (Sistema de 
Dosagem Eficiente - tradução livre do inglês 
“Efficient Dosing System”) com o melhor das 
bombas Venturi para ajustar automaticamente 
a quantidade de detergente à carga real 
da sua Máquina de Lavar Roupa Electrolux 
Professional. O resultado é a melhor 
performance de lavagem de forma sustentável, 
cuja manutenção é baixa, com bombas venturi 
e unidade de lavandaria à base de água.
 ► Compatível com as Máquinas de Lavar 
Roupa Electrolux Professional equipadas 
com Compass Control®, Compass Pro® ou 
Clarus Control®.

 ► 3 ou 5 produtos químicos num único 
dispositivo.

 ► Poupança de produtos químicos: graças ao 
nosso controlador exclusivo de Poupança 
Automática e Dosagem Eficiente.

 ► Baixa manutenção - Sem tubos peristálticos, 
sem manutenção de rotina, baixo custo total 
de instalação, sem peças móveis.

 ► Ampla gama de resultados consistentes - 
500ml/min ou 1500ml/min.

 ► Coletor de descarga integrado para entrega 
de longa distância.

 ► Porta USB integrada para download de 
estatísticas e monitorizar facilmente a 
poupança.

 ► Software de PC para preparar as fórmulas e 
fazer upload no controlador, através de USB, 
para uma instalação fácil.

Bombas doseadoras para o Segmento 
Lavandaria
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Sobre a segurança

Código QR

Todos os produtos químicos da Electrolux 
Professional apresentam uma etiqueta 
com código QR para download imediato 
da ficha técnica de segurança

Ficha Técnica de Segurança

As Fichas Técnicas de Segurança 
são compatíveis com todos os 
dispositivos (ou seja, smartphones, 
tablets, computadores). Basta 
selecionar o seu país e a FTS 
adequada estará imediatamente 
disponível.
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Sobre a segurança Uma ficha técnica de segurança, ou 
FTS, é um documento padronizado 
que contém dados de segurança 
e saúde, propriedades do produto 
químico, riscos para a saúde e 
ambientais, medidas de proteção, bem 
como precauções de segurança para 
armazenamento, manuseio e transporte 
de produtos químicos.

As fichas técnicas de segurança têm 
dezasseis secções. Ao lado, pode ver 
a lista das secções em que pode estar 
mais interessado:

Secção 1 Identificação do produto e números   
de telefone de emergência
Secção 3 Composição
Secção 4 Medidas de primeiros socorros
Secção 7 Manuseio e armazenamento
Secção 8 Equipamento de proteção pessoal (EPP)
Secção 9 Propriedades físicas e químicas
Secção 14 Informação de transporte
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A Excelência é central em tudo o que fazemos. Ao antecipar as 
necessidades dos nossos clientes, buscamos a Excelência com o 
nosso pessoal, na inovação, em soluções e serviços. Ser o OnE facilita 
a vida profissional dos nossos clientes, tornando-a mais rentável -  
e verdadeiramente sustentável todos os dias.
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Siga-nos

www.electroluxprofessional.com

Excelência
com o meio ambiente em mente
 Todas as nossas fábricas têm certificação ISO14001.

  Todas as nossas soluções são desenhadas para baixos  
consumos de água, energia, detergentes e emissões nocivas.

  Nos últimos anos, mais de 70% das características dos nossos  
produtos têm sido atualizadas de acordo com as necessidades ambientais.

  A nossa tecnologia é compatível com a diretiva RoHS  
e o regulamento REACH e é mais de 95% reciclável.

 Os nossos produtos têm o padrão de 100% de  
   qualidade, sendo testados pelos mais reconhecidos especialistas.


