
GUIA DE PRODUTOS PARA A HIGIENE 
E O CUIDADO DA PELE

ESPECIAL INSTALAÇÕES PÚBLICAS E ESCRITÓRIOS



Cuidado
DA PELE E SOLUÇÕES DE LIMPEZA PROFISSIONAIS

Os produtos de cuidado da pele e de limpeza desempenham um papel essencial na 
nossa vida diária (tanto em casa como no local de trabalho) eliminando por segurança: 
a sujidade, os germes e outros contaminantes de nós mesmos e das superfícies que 
nos rodeiam.

A SC Johnson Professional ™ é um fabricante líder de produtos para o cuidado da pele e 
de limpeza industrial e institucional desde há mais de 130 anos.

Com fórmulas para manter as suas instalações limpas e seguras, a nossa ampla gama de 
produtos está disponível em formatos comerciais que se adequam às necessidades do 
seu negócio. A gama SC Johnson Professional inclui produtos para o cuidado da pele 
que proporcionam uma solução fácil e económica; e também os produtos de limpeza da 
conceituada marca SC Johnson para manter os ambientes dos escritórios e das instalações 
públicas em perfeitas condições.

A seleção dos produtos de limpeza e cuidado da pele adequados pode ser complexa. 
Este breve guia recomenda os produtos mais apropriados para cada área das 
suas instalações:
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A limpeza e a higiene pessoal desempenham um papel importante no funcionamento de 
qualquer escritório ou instalações públicas.

A importância da
HIGIENE NO LOCAL DE TRABALHO

80% dos germes propagam-se por contacto
de pessoa para pessoa ou ao tocar superfícies contaminadas?* 

E a maioria dos germes e bactérias que causam doenças comuns são invisíveis a olho nu.

* Fonte: Organização Mundial da Saúde

Existe um desafio diário das empresas para manter limpas e seguras as suas instalações porque 

os locais de trabalho anti-higiénicos, com padrões de higiene deficientes, podem levar a:

• Propagar de pessoa para pessoa os germes (invisíveis a olho nu)

• Doenças dos empregados, absentismo laboral e baixo estado de ânimo

• Impacto negativo nos negócios

Manter e promover a limpeza e higiene pessoal no local de trabalho pode ajudar a prevenir a 

propagação de vírus e bactérias nas suas instalações. Assim criará um ambiente mais saudável 

para os empregados e os visitantes e ajudará a sua empresa a ser mais eficiente e produtiva.

A SC Johnson Professional® trabalha para oferecer soluções com a nossa gama para o cuidado 

da pele e limpeza. O nosso objetivo: promover as melhores prácticas de limpeza e higiene no 

seu estabelecimiento e proporcionar produtos líderes no mercado para que isto aconteça.

SABIA QUE
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A primeira impressão é que conta. A área da receção das suas instalações é a primeira imagem para 
os seus empregados, clientes, fornecedores e investidores. Um espaço limpo e arrumado deixa uma 
boa impressão e um reflexo positivo de como você e a sua equipa trabalham.

É recomendável uma gama de produtos de limpeza e cuidado da pele para áreas de receção, áreas 
públicas e áreas comuns:

DESINFEÇÃO

HIGIENE E LIMPEZA

InstantFOAMTM Complete
• Espuma com base Alcoólica 

com ação instantânea
• Elimina 99,999% dos germes
• Clinicamente comprovado, 

respeita a pele
• Nº de Registo AEMPS: 878-DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador
compatível

IFC1LSTH Recarga 1L 6 x 1 L SAN1LDSSTH /
IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH 1L Autómatico 3 x 1 L IFSTF2STH

IFC400MLSTH Embalagem 400 ml 12 x 400 ml

Pronto® Multi Superficies
• Aerossol de limpeza de uso diário 

para qualquer tipo de superfícies
• Elimina o pó e abrilhanta
• Indicações: Madeira, cerâmi-

ca, mármore, cristal, cromados, 
plástico, espelhos, aço inoxidável, 
granito, etc.

Referência Formato Un./Caixa

318694 Aerossol 400 ml 12 x 400 ml

RECEÇÃO,
ÁREAS PÚBLICAS E COMUNS

Pronto® Amazing Shine
• Abrilhantador realçador para uso 

profissional
• Elimina o pó, abrilhanta e protege
• Indicações: Móveis de madeira 

laminada e envernizada

Referência Formato Un./Caixa

318692 Aerossol 400 ml 12 x 400 ml

Pronto® Limpador com 
Sabão
• Limpador líquido com sabão 

concentrado para madeira
• Limpa, Hidrata, Cuida e 

Refresca
• Indicações: Pavimentos e 

superfícies de madeira

Referência Formato Un./Caixa

688177 Bidão 5 L 2 x 5 L
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Quando se trata do local de trabalho, a limpeza e a higiene pessoal são de vital importância. No 
entanto, muitos empregados não sabem que, os seus locais de trabalho, especialmente os seus 
escritórios, são um terreno fértil para germes e bactérias.
Os pontos susceptíveis de presença de germes incluem: escritórios, teclados e ratos, telefones, 
puxadores das portas, interruptores da luz.
É recomendável uma gama de produtos para o cuidado da pele e de limpeza para manter os escritórios 
e as salas de reuniões limpas:

ESCRITÓRIOS, GABINETES E 
SALAS DE REUNIÕES

DESINFEÇÃO

HIGIENE E LIMPEZA

Referência Formato Un./Caixa

688177 Bidão 5 L 2 x 5 L

InstantFOAMTM Complete
• Espuma com base alcoólica de 

ação instantânea
• Elimina 99,999% dos germes
• Clinicamente comprovado, 

respeita a pele
• Nº de Registo AEMPS: 878-DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador 
compatível

IFC1LSTH Recarga 1L 6 x 1 L SAN1LDSSTH /
IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH 1L Autómatico 3 x 1 L IFSTF2STH

IFC400MLSTH Embalagem 400 ml 12 x 400 ml

Pronto® Multi Superficies
• Aerossol de limpeza de uso diário 

para qualquer tipo de superfícies
• Elimina o pó e abrilhanta
• Indicações: Madeira, cerâmi-

ca, mármore, cristal, cromados, 
plástico, espelhos, aço inoxidável, 
granito, etc.

Referência Formato Un./Caixa

318694 Aerossol 400 ml 12 x 400 ml

Pronto® Amazing Shine
• Abrilhantador realçador para uso 

profissional
• Elimina o pó, abrilhanta e protege
• Indicações: Móveis de madeira 

laminada e envernizada

Referência Formato Un./Caixa

318692 Aerossol 400 ml 12 x 400 ml

Pronto® Limpador com 
Sabão
• Limpador líquido com sabão 

concentrado para madeira
• Limpa, Hidrata, Cuida e 

Refresca
• Indicações: Pavimentos e 

superfícies de madeira

Referência Formato Un./Caixa

688177 Bidão 5 L 2 x 5 L
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CASAS DE BANHO

Azure Foam
• Espuma para a lavagem 

das mãos com fragrância 
fresca

Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador 
compatível

AZU1L Recarga 1L 6 x 1 L WRM1LDSSTH / WHB1LDS / 
CHR1LDS / TPW1LDS / TPB1LDS

Rose Foam
• Espuma para a lavagem 

das mãos com fragrância 
de rosas

Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador 
compatível

RFW1L Recarga 1L 6 x 1 L WRM1LDSSTH / WHB1LDS / 
CHR1LDS / TPW1LDS / TPB1LDS

Original Foam
• Espuma para a lavagem 

das mãos com fragrância 
fresca

• Isenta de corantes

Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador 
compatível

ORG1L Recarga 1L 6 x 1 L WRM1LDSSTH / WHB1LDS / 
CHR1LDS / TPW1LDS / TPB1LDS

RefreshTM Energie Foam
• Espuma para a lavagem 

das mãos com aroma 
energizante

Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador 
compatível

ENG1L Recarga 1L 6 x 1 L
WRM1LDSSTH / WHB1LDS 
/ CHR1LDS / TPW1LDS / 
TPB1LDS

RefreshTM Relax Foam
• Espuma para a lavagem 

das mãos com aroma 
relaxante

Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador compatível

RLX1L Recarga 1L 6 x 1 L WRM1LDSSTH / WHB1LDS / 
CHR1LDS / TPW1LDS / TPB1LDS

Estesol®
• Loção para a lavagem 

das mãos agradavelmente 
perfumada

Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador 
compatível

LTW1L Recarga 1L 6 x 1 L LGT1LDSSTH
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CUIDADO DA PELE: LAVATÓRIOS

A sua casa de banho reflete a imagem do seu negócio, certifique-se de satisfazer as expectativas dos 
seus empregados e clientes proporcionando instalações limpas e de alta qualidade para a lavagem 
das mãos.
Recomendamos a seguinte gama de produtos para oferecer um bom programa de higiene e 
cuidado da pele.



CUIDADO DA PELE: LAVATÓRIOS / VESTIÁRIOS

CUIDADO DA PELE: DUCHES

RefreshTM Luxury 3-En-1 
Hair&Body
• Gel de duche unissexo para 

corpo e cabelo
• Com condicionador

Referência Formato Un./Caixa Dispensador 
compatível

CMW1L Recarga 1L 6 x 1 L SHW1LDSSTH

CMW2L Recarga 2L 4 x 2L SHW2LDPSTH

Estesol® Hair & Body
• Loção de duche unissexo 

para corpo e cabelo

Referência Formato Un./Caixa Dispensador 
compatível

HAB1L Recarga 1L 6 x 1 L SHW1LDSSTH

HAB2LT Recarga 2L 4 x 2L SHW2LDPSTH

Stokolan® Hand & Body
• Loção hidratante para 

mãos e corpo
• Para pele normal

Referência Formato Un./Caixa Dispensador 
compatível

SBL1L Recarga 1L 6 x 1 L RES1LDSSTH
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A gama exclusiva de dispensadores fechados para recargas seladas de 1 e 2 litros dos 
produtos Deb Skin Care têm garantia vitalícia.

Além disso, toda a gama de dispensadores manuais SCJ Professional está protegida no 
botão de pressão com Biocote, um agente antimicrobiano à base de prata que inibe o 
crescimento de bactérias e bolores.

DISPENSADORES SCJ PROFESSIONAL

Também dispomos de dispensadores automáticos TouchFREE
A dosagem automática promove o uso e minimiza quaisquer riscos de contaminação cruzada.

Apropriados para o uso em quaisquer lavabos de instalações públicas. Utilizam a última tecnologia 
de deteção por infravermelhos para um funcionamento fiável evitando falhas ao acender e sendo 
adaptáveis à cor da pele, temperatura, luz ambiente e humidade.

A SUA IMAGEM,
O SEU LOGO,

AS SUAS CORES.  
Podemos desenhar um 

dispensador
personalizado e único
para a sua empresa.

Stokolan® Light Pure
• Creme Hidratante para as 

mãos 
• Sem perfume nem corantes 
• Para pele normal

Referência Formato Un./Caixa Dispensador 
compatível

RES1L Recarga 1L 6 x 1 L RES1LDSSTH
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ÁREAS DE COZINHA E REFEITÓRIO

Se não forem detectados, os germes nocivos podem-se propagar das mãos para os alimentos, entre 
alimentos e para superfícies ou equipamentos, se não existirem procedimentos de higiene adequados 
no local.
É recomendada uma gama de produtos para o cuidado da pele para ajudar a reduzir o risco e 
proteger os seus funcionários que garanta o seguro manuseio de alimentos e áreas alimentares limpas.

Reduz o risco de
contaminação cruzada

em alimentos

Para a preparação de alimentos e para as áreas de alimentação, a SC Johnson Professional tem um 
programa de 4 passos para proteger, limpar, desinfetar e hidratar a pele que:

Respeita
a pele

Promove o cumprimento 
da higiene das mãos 

dos empregados

É fácil de utilizar
(Codificado por cores)

39% dos funcionários não lavam as mãos
depois de ir à casa de banho e que 53% não lavam as

mãos antes de manipular alimentos?

SABIA QUE?

* Fonte: Food Standards Agency survey of catering workers and managers.

Stokoderm® Aqua Pure
• Creme de proteção 

específico indicado para 
exposição frequente e/ou 
prolongada a substâncias 
com base aquosa

• Função de barreira 
hidrofóbica

• Compatível com luvas

Referência Formato Un./Caixa Dispensador
compatível

SAQ1L Recarga 1L 6 x 1 L PRO1LDSSTH
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CUIDADO DA PELE: HIGIENE E HIDRATAÇÃO 

Clear Foam PURE
• Espuma para a lavagem 

das mãos
• Sem perfume nem corantes
• Contém glicerina

Referência Formato Un./Caixa Dispensador
compatível

CLR1L Recarga 1L 6 x 1 L WRM1LDSSTH

CLR12LTF Recarga 1,2 L 3 X 1,2 L TF2CHR / TF2WHI

Oxybac® Foam Wash
• Espuma bactericida para a 

lavagem das mãos
• Contém Peróxido de 

Hidrogénio Acelerado
• Sem perfume nem corantes
• Nº Registo AEMPS 1072-DES 

Referência Formato Un./Caixa Dispensador 
compatível

OXY1L Recarga 1L 6 x 1 L ANT1LDSSTH

Agrobac® Lotion Wash
• Gel bactericida para a lavagem 

das mãos
• Eficácia biocida comprovada
• Sem perfume. Não contamina 
• Nº Registo AEMPS: 745- DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador
compatível

ABL1LSTH Recarga 1L 6 x 1 L ANT1LDSSTH

Stokolan® Light Pure
• Creme Hidratante para as 

mãos
• Sem perfume nem corantes
• Pele normal

Referência Formato Un./Caixa Dispensador
compatível

RES1L Recarga 1L 6 x 1 L RES1LDSSTH
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ÁREAS AO AR LIVRE

Os raios ultravioleta (UV) provenientes do sol proporcionam muitos benefícios. No entanto, quando 
existe sobre-exposição, os raios UV são suficientemente fortes para danificar a pele.

CUIDADO DA PELE: PROTEÇÃO SOLAR 

Os trabalhadores ao ar livre têm um risco superior 
de desenvolver 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.

SABIA QUE?

Tem à sua disposição uma gama de produtos de proteção solar para proteger os seus empregados ao ar 
livre, funcionários ou visitantes durante os meses de maior radiação solar:

Stokoderm® Sun Protect 
30 Pure
• Creme de proteção solar 

SPF 30 (Proteção UVA, 
UVB e UVC)

• Absorção rápida e fácil sem 
perfume

• Resistente à água

Referência Formato Un./Caixa Dispensador 
compatível

SUN100ML Tubo 100 ml 12 x 100 ml

SUN1L Recarga 1L 6 x 1 L SUN1LDSSTH

Stokoderm® Sun Protect 
50 Pure
• Loção de proteção solar 

SPF 50 (Proteção UVA, 
UVB e UVC)

• Sem perfume 
• Resistente à água

Referência Formato Un./Caixa Dispensador 
compatível

SPC100ML Tubo 100 ml 12 x 100 ml

SPC1L Recarga 1L 6 x 1 L SUN1LDSSTH
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PROGRAMA ESPECÍFICO 
DE HIGIENE
Para Locais de Trabalho e 
Instalações Públicas 

Antes e depois de 
tocar em superfícies com 
um alto nível de tráfego

Antes das refeições

Após tossir, espirrar e 
assoar o nariz

Antes e depois de utilizar 
o seu posto de trabalho

Antes de preparar
alimentos

Antes e depois de 
usar a casa de banho

Ao entrar e sair de 
qualquer edifício

Após a manipulação 
de resíduos

8 MOMENTOS CHAVE

PARA A HIGIENE DAS MÃOS

QUEBRAR 
A CADEIA
     de Infeção



SC Johnson Professional S.L.
Parque Empresarial Vía Norte

C/ Quintanavides 17, 
Edificio 3 - 4ª Planta 28050 Madrid

Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com

www.scjp.com

PT LIT1327/0722


