
GUIA DE PRODUTOS PARA A HIGIENE 
E O CUIDADO DA PELE

ESPECIAL INDÚSTRIA ALIMENTAR



O nosso objetivo é proporcionar produtos e serviços inovadores e de qualidade aos mercados 
profissionais que valorizam como as pessoas e as organizações apostam no cuidado da pele, 
na limpeza e na higiene, permitindo a implementação de padrões que facilitem boas práticas e 
benefícios reais para os nossos clientes.

A SC JOHNSON PROFESSIONAL® É HÁ MAIS DE 130 

ANOS UM FABRICANTE LÍDER DE PRODUTOS PARA O 

CUIDADO DA PELE E DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA 

UTILIZADORES PROFISSIONAIS.

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE DAS MÃOS NOS PROCESSOS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

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

A higiene dos manipuladores de alimentos é considerada um fator de risco para o produto 
final e, consequentemente, um dos aspectos chave para evitar a contaminação cruzada e 
minimizar a presença de microrganismos patogénicos nos alimentos.

A prevenção passa por realizar uma limpeza e desinfeção das mãos apropriadas, além de uma 
higiene pessoal cuidadosa evitando manusear alimentos tendo feridas, cortes, furúnculos, 
escoriações, espigões ou outros focos de infeção nestas extremidades.

QUANDO E COMO LAVAR AS MÃOS

As mãos devem ser limpas:

O processo de lavagem correto começa ao molhar as mãos, com água morna ou quente. Logo de seguida, esfregue as mãos 
vigorosamente com o sabonete durante pelo menos 15 segundos.

Uma limpeza correta inclui os espaços entre os dedos, pulsos e debaixo das unhas, com a ajuda de uma escova 
exclusivamente para esse fim. As mãos devem ser enxaguadas com água corrente, para remover os restos de sabonete ser 
bem secas com uma toalha limpa e seca.

Depois de tocar elementos fora do processo de manipulação de alimentos, como por exemplo o telefone
Após limpar ou tocar em produtos de limpeza ou químicos
Tocar no lixo
Ir à casa de banho ou assoar o nariz

BEM-VINDO...
SC JOHNSON PROFESSIONAL®

Entre a manipulação de diferentes alimentos ou entre alimentos crus e cozinhados
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PROTEÇÃO

Stokoderm® Protect
• Creme para a proteção geral da  
 pele
• Protege contra gordura, óleo,  
 lubrificantes e detergentes
• Apropriado para uso com luvas

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

UPW100ML Tubo 100 ml 12

UPW1L Recarga 1L 6 PRO1LDSSTH

Stokoderm® Aqua PURE
•  Creme para a proteção especial 

da pele
• Protege contra a água,   
 detergentes, corantes e ácidos  
 diluídos

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

SAQ100ML Tubo 100 ml 12

SAQ1L Recarga 1L 6 PRO1LDSSTH

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 riscos de contaminação cruzada.

Os dispensadores automáticos TouchFREE tilizam a utilizam 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.

Cremes de proteção para aplicar antes da jornada de trabalho que protegem a pele contra o 
contacto com vários contaminantes, substâncias irritantes e das próprias condições laborais.

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



OXYBAC® 
FOAM WASH

powered by



A lavagem das mãos antibacteriana mais segura e eficaz
O OxyBAC® é uma espuma cremosa antimicrobiana para a lavagem das mãos que combina a Foam Technology™ com 
o agente antimicrobiano Peróxido de Hidrogénio Acelerado® para trazer benefícios únicos em comparação com todos 

os restantes produtos antibacterianos para a lavagem das mãos utilizados na indústria alimentar.

Bactericida I Leveduricida I Viricida

OXYBAC® FOAM WASH

1. Inovação na lavagem das mãos
• Contém AHP® - Tecnologia biocida patenteada que 

proporciona atividade antimicrobiana de amplo 
espectro

• Espuma cremosa - Sensação ao tacto excelente 
durante e após o uso

2. Eficácia biocida de amplo espectro
Elimina até 99,999% de muitas bactérias comuns e 
99,99% de muitas leveduras e vírus comuns:

Bactericida: EN1499 (1,5 ml / 30 segundos)   
  Norma de referência a nível europeu  
  para os ensaios bactericidas in vivo 

  EN13727 (30 segundos)

Leveduricida: EN13624 (30 segundos)

Viricida: EN14476 (30 segundos) (contra vírus  
  encapsulados)

3. Eficiência de limpeza ótima
• Propiedades desengordurantes excelentes 
• Elimina sujidade de gorduras vegetais e animais, 

bem como de preparações alimentares

4. Segurança alimentar
• Certificação HACCP International - Adequado 

para o uso em instalações de processamento de 
alimentos seguindo a abordagem da segurança 
alimentar HACCP 

• OxyBAC não afeta a qualidade e a segurança dos 
alimentos - Testes toxicológicos - SEM perfume e 
SEM corantes

®



BACTERICIDAS

OxyBac® FOAM Wash
• Espuma bactericida para a lavagem  
 das mãos com Peróxido de   
 Hidrogénio Acelerado
• Bactericida - Viricida - Leveduricida
• Sem perfume nem corantes
• Nº de Registo AEMPS: 1072-DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

OXY1L Recarga 1L 6 ANT1LDSSTH

AgroBac® Lotion Wash
• Loção antimicrobiana 
• Bactericida - Fungicida
• Isenta de perfume 
• Nº de Registo AEMPS: 745-DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

ABL1LSTH Recarga 1L 6 ANT1LDSSTH

LIMPEZA

Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador

PUW1L Recarga 1L 6 LGT2FMSTH

PUW2LT Recarga 2L 4 LTG2LPSSTH

Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador

SCP2LT Recarga 2L 4 HVY2LDPSTH

SCP4LTR Recarga 4L 4 HVY4LDRSTH

LAVATÓRIOS E DUCHES

Clear FOAM PURE
•  Espuma suave sem perfume 

nem corantes
• Indicado para as áreas de  
 lavatórios em ambientes de  
 manipulação de alimentos

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

CLR1L Recarga 1L 6 WRM1LDSSTH / 
WHB1LDS / CHR1LDS 

Estesol® Hair & Body
• Loção de duche unissexo para  
 corpo e cabelo

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

HAB1L Recarga 1L 6 SHW1LDSSTH

HAB2LT Recarga 2L 4 SHW2LDPSTH

SUCIEDADES FUERTES

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

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

EPU1L Recarga 1L 6 LGT1LDSSTH

EPU2LT Recarga 2L 4 LGT2FMSTH

Estesol® PURE
•  Loção para a lavagem 

das mãos
• Sem perfume nem  
 corantes

Solopol® PURE
• Pasta limpadora de mãos  
 sem solventes
• Remove óleos, gorduras,   
 fuligens e lubrificantes
• Sem perfume nem   
 corantes

Produtos para o duche e limpeza das mãos de alta qualidade que proporcionam um alto nível de higiene em ambientes da 
área alimentar.
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Referência Formato Un./
Caixa

Dispensador

SCP2LT Recarga 2L 4 HVY2LDPSTH

SCP4LTR Recarga 4L 4 HVY4LDRSTH

Stokolan® Light PURE
• Creme condicionador para a  
 pele
• Sem perfume nem corantes
• Pele normals

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

RES100ML Tubo 100 ml 12

RES1L Recarga 1L 6 RES1LDSSTH

Stokolan® Sensitive PURE
•  Creme enriquecido para pele 

sensível
• Pele seca e danificada

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

SSP100L Tubo 100 ml 12

SSP1L Recarga 1L 6 RES1LDSSTH

DESINFEÇÃO

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

IFC400MLSTH Embalagem 400 ml 12

IFC1LSTH Recarga 1L 6 SAN1LDSSTH / 
IFS1LDSSTH

IFC1LTFSTH 1L Autómatico 3 IFSTF2STH

InstantGELTM Complete
•  Gel com base alcoólica de ação 

instantânea
• Elimina 99,999% dos germes
• Clinicamente comprovado,  
 respeita a pele
• Nº de Registo AEMPS: 948-DES

Referência Formato Un./Caixa Dispensador

ISG100ML Embalagem 100 ml 12

ISG400ML Embalagem 400 ml 12

ISG1L Recarga 1L 6 SAN1LDSSTH

HIDRATAÇÃO

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

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

VANTAGENS
Os cremes de hidratação são absorvidos na superfície da pele para repor o que foi perdido durante a jornada de trabalho e 
para ajudar a regenerar a pele proporcionando os seguintes benefícios:

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.

Minimizar o risco de 
aparecimento de doenças 
da pele relacionadas com o 
trabalho.
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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 LIT1351/0722


