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MIRAX – OXY | DESINFETANTE HOSPITALAR
Desinfetante a base de peróxido de hidrogênio estabilizado e tensoativos biodegradáveis, desenvolvido para as áreas de 
assistência à saúde, tais como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatórios e hospitais. Possui excelente 
propriedade oxidante capaz de eliminar microrganismos patogênicos causadores de enfermidades e odores indesejáveis, através 
da ação das bolhas efervescentes de oxigênio ativo (O2).

Apresenta eficiência comprovada contra as bactérias Staphylococus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia Coli e 
Pseudomonas Aeruginosa, conforme RDC n°14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS).

Estudos de eficácia comprovam que o produto Mirax Oxy tem ação micobactericida, bactericida, fungicida e viruscida. Veja a 
pagina LAUDOS para solicitar os documentos oficiais.

INDICAÇÃO DE USO
Na desinfecção de superfícies contaminadas, tais como bancadas ou mesas, macas, mobiliário hospitalar, colchões, bandejas de 
medicação, maçanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, equipamentos (desde que seu uso seja externo). 
Também pode ser utilizado como auxiliar na limpeza de superfícies laváveis em geral. Possui excelente ação oxidante sobre: 
resíduos orgânicos, sangue, manchas de mofo etc.

•Hospitais • Ambulatórios • Clínicas Médicas • Clínicas Odontológicas • Ambientes de Serviço à Saúde. 

pH 1,00 – 2,00

ODOR: Característico
COR: Incolor 

DILUI ATÉ: 1:100
Sempre que manipular uma solução 

química utilize acessórios de segurança, 
para este produto indicamos:

• LUVAS  • AVENTAL SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte
www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888

http://www.snhotelaria.com.br/


MIRAX-S | Sem Perfume
DESINFETANTE USO HOSPITALAR | PARA SUPERFÍCIES FIXAS
Desinfetante à base de Quaternário de Amônio de 5a. geração foi  desenvolvido para atender às áreas de assistência à saúde 
como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatórios e hospitais. Apresenta eficiência comprovada conforme RDC 
n°14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) para Bactérias testadas: Gram-positivas e Gram-negativas, 
Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. Anvisa exige  teste de eficácia para as  bactérias 
acima indicadas, porém temos adicionais mais duas bactérias:  Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae KPC.
Estudos de eficácia comprovam que o produto MIRAX -S – ALTA DILUIÇÃO  tem ação bactericida e virucida. Veja a pagina LAUDOS 
para solicitar os documentos oficiais.

INDICAÇÃO DE USO
Hospitais• Ambulatórios• Clínicas Médicas • Clínicas Odontológicas • Ambientes de Serviços à Saúde

Em versão: PRONTO USO – Limpa e Desinfeta
Aplicar o produto  para a  desinfecção, diretamente sobre as  superfícies contaminadas como bancadas, mesas, macas, mobiliário 
hospitalar, colchões, bandejas de medicação, maçanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, equipamentos. 
Deixe agir por um período de até 10 minutos  e depois retire o excesso com um pano limpo. NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS 
QUE ENTRAM EM CONTATO COM O SANGUE, MUCOSAS OU TECIDO VASCULAR.

Em versão : CONCENTRADO – DILUI ATÉ: 1:200
Na versão concentrado, este desinfetante deve ser diluído em água antes do seu uso, na proporção de 1 parte de produto para até 
199 partes de água, com um tempo de contato de até 10 minutos, sobre a superfície a ser limpa e se necessário passe um pano 
úmido para retirada do excesso de produto. É indicado para desinfecção  de superfícies contaminadas como bancadas, mesas, 
macas, mobiliário hospitalar, colchões, bandejas de medicação, maçanetas, telefones, pias, ralos, vasos sanitários, cestos de lixo, 
equipamentos.  

NÃO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS QUE ENTRAM EM CONTATO COM O SANGUE, MUCOSAS OU TECIDO VASCULAR.

pH 10,00 – 12,00

ODOR: Sem Perfume  
COR: Incolor /Amarelado

Sempre que manipular uma solução 
química utilize acessórios de segurança, 

para este produto indicamos:
• LUVAS • BOTAS • AVENTAL SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte

www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888

http://www.snhotelaria.com.br/


CHEF CLOR
DETERGENTE CLORADO EM GEL
Detergente alcalino clorado, em gel, de ampla aplicação, com alto poder sanitizante e desengordurante. Possui excelente 
rendimento e formação de espuma aderindo facilmente em superfícies inclinadas limpando e desinfetando em uma única 
operação. Possui eficácia comprovada através de ensaios, conforme RDC n°14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA/MS) para bactérias testadas: Gram-positivas e Gram-negativas, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, 
Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.

INDICAÇÃO DE USO
Em equipamentos, utensílios, balcões climatizados, áreas de preparo de alimentos e afins, pisos frios vitrificados, paredes, azulejos 
encardidos, câmaras frigoríficas, lixeiras, plásticos, placas de corte, grelhas, etc. Muito utilizado em açougues, peixarias, laticínios, 
frigoríficos, padarias, restaurantes.

Cozinhas • Shopping • Supermercado • Escola • Escritório • Hotel • Indústria • Residência

pH 12,00 – 14,00

ODOR: Cloro
COR: Amarelo Esverdeado

DILUI ATÉ: 1:100

Sempre que manipular uma solução 
química utilize acessórios de segurança, 

para este produto indicamos:
• LUVAS • BOTAS • AVENTAL

SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte
www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888
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KLYO FLOOR
LIMPADOR DE PISOS E PORCELANATOS
Detergente alcalino para limpeza pesada e remoção de sujidades fortemente impregnadas em porcelanatos encardidos e outros 
pisos em geral. Não danifica o piso, pois limpa preservando a integridade do mesmo. Possui tensoativos que penetram nos 
micropóros removendo a sujidade e impedindo que a sujeira se deposite novamente.

INDICAÇÃO DE USO
Limpeza manual ou automatizada retirando resíduos gordurosos (de origens vegetal, animal ou mineral) e fuligens em diversos 
pisos de baixíssima porosidade como vitrificados, porcelanatos polidos retificados, granito polido e piso cimentício. Também pode 
ser utilizado em paredes, azulejos encardidos, plásticos e equipamentos.

Shopping • Supermercado • Clube • Condomínio • Escola • Escritório • Hospital • Hotel • Indústria • Residência

pH 13,50 – 14,00

ODOR: Característico
COR: Vermelho Alaranjado

DILUI ATÉ: 1:200

Sempre que manipular uma solução 
química utilize acessórios de segurança, 

para este produto indicamos:
• LUVAS • BOTAS • AVENTAL

SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte
www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888

http://www.snhotelaria.com.br/


MIRAX AIR | TECIDO E AR
NEUTRALIZADOR DE ODOR
Para neutralizar odores indesejáveis e para perfumar os ambientes com fragrâncias suaves e de longa duração, a Linha Mirax Air 
oferece conforto e praticidade através de seus produtos que odorizam diversos tipos de ambientes com fragrâncias exclusivas e
especialmente desenvolvidas para agradar  a todos. A Linha Mirax Air apresenta alta fixação e durabilidade, fazendo com que a 
perfumação do recinto perdure por mais tempo. Os produtos possuem em sua fórmula agentes especiais de princípios nano 
tecnológicos, que absorvem as moléculas causadoras do odor impedindo a sua proliferação, acabando com o mau cheiro e 
deixando no ar uma fragrância suave e agradável.
Eliminando, eficazmente, os odores de tabaco, urina, fezes, mofo, fritura, lixo, chulé , entre outros.

APRESENTAÇÃO: embalagem transparente de 500mL e pulverizador.

INDICAÇÃO DE USO
Este produto deve ser aplicado através de um pulverizador sprayer diretamente nos ambientes desejados como: casas noturnas,  
motéis, canis, e em locais como: salas quartos, sanitários, cozinhas, ralos e lixeiras. O Neutralizador de Odor tem a vantagem de 
poder ser aplicado sobre tecidos para otimizar sua ação enquanto perfuma por muito mais tempo os ambientes.

Cozinhas • Sanitários • Shopping • Supermercado • Clube • Condomínio • Escola • Escritório • Hospital • Hotel • Indústria • 
Residências • Cinemas • Teatros

pH 7,00 – 9,00

ODOR: Fragrância Exclusiva
COR: Transparente

DILUIÇAO: Pronto Uso

Sempre que manipular uma solução 
química utilize acessórios de segurança, 

para este produto indicamos:
• LUVAS • ÓCULOS DE PROTEÇÃO

SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte
www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888
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MIRAX AIR | BAMBOO
ODORIZADOR DE AMBIENTES
Para neutralizar odores indesejáveis e para perfumar os ambientes com fragrâncias suaves e de  longa duração a Linha Mirax Air 
oferece conforto e praticidade através de seus produtos que odorizam diversos tipos de ambientes com fragrâncias exclusivas, 
especialmente desenvolvidas para agradar a todos. Apresenta alta fixação e durabilidade, fazendo com que a perfumação do 
recinto perdure por mais tempo.

APRESENTAÇÃO: embalagem transparente de 500 mL com pulverizador para a sua utilização imediata, no ambiente desejado.

INDICAÇÃO DE USO
Este produto deve ser aplicado através de um pulverizador sprayer diretamente nos ambientes desejados como:  salas, quartos, 
banheiros, cozinhas,  e em locais  como ralos, lixeiras, etc.

Cozinhas • Sanitários • Shopping • Supermercado • Clube • Condomínio • Escola • Escritório • Hospital • Hotel • Indústria • 
Residências • Cinemas • Teatros

pH 7,00 – 9,00

ODOR: Madeira Imperial
COR: Transparente

DILUIÇÃO: Pronto Uso

Sempre que manipular uma solução 
química utilize acessórios de segurança, 

para este produto indicamos:
• LUVAS • ÓCULOS DE PROTEÇÃO

SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte
www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888
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KLYO OXY | A
LIMPADOR MULTIUSO PARA IND.ALIMENTOS E AFINS
Limpador Multiuso à base de Peróxido de Hidrogênio para utilização em superfícies para na remoção de sujidades derivadas de 
alimentos e comidas preparadas. Ideal para limpeza interna e externa de gôndolas expositoras, mesas, balanças, bancadas, chapas 
de inox e etc..

INDICAÇÃO DE USO
É recomendado para na remoção de sujidades derivadas de alimentos e comidas preparadas, tais como: Gorduras animais e 
vegetais, sangue e açúcares em geral. Ideal para limpeza interna e externa de gôndolas expositoras, mesas, balanças, bancadas, 
chapas de inox, coifas, pisos, azulejos, limpeza externa de máquinas de café expresso e para lavagem dos manípulos e punhos 
porta filtros, garrafas térmicas e garrafas de vidro.

Cozinha • Shopping • Supermercado • Clube • Condomínio • Escola • Escritório • Hospital • Hotel • Indústria

pH 2,50 – 4,00
ODOR: Característico

COR: Incolor
DILUIÇÃO: 1:200

Sempre que manipular uma solução química 
utilize acessórios de segurança, para este 

produto indicamos:
• LUVAS • AVENTAL • ÓCULOS DE PROTEÇÃO

SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte
www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888
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KLYO OXY - FLORAL | À Base de Peróxido
LIMPADOR DE USO GERAL
Limpador de uso geral concentrado, à base de peróxido de hidrogênio e tensoativos biodegradáveis. Possui excelentes 
propriedades de alvejamento e alto poder oxidante capaz de eliminar moléculas de maus odores, neutralizando-as. O peróxido de 
hidrogênio ao reagir com a matéria orgânica, forma bolhas efervescentes de oxigênio ativo (02), que auxiliam na remoção de 
sujidades de diversas superfícies laváveis, inclusive tecidos como sofás e estofados. Não há em sua composição matérias primas 
que prejudicam o meio ambiente. Este produto substitui com muita eficiência a utilização de limpadores alcalinos e clorados.

INDICAÇÃO DE USO
Use o limpador KLYO OXY à Base de Hidrogênio sobre resíduos orgânicos, sangue, gorduras, óleos(vegetal, animal e mineral) 
fuligens, manchas de mofo. Pode der usado em pisos COM OU SEM acabamento acrílico, cerâmicas, granito, porcelanatos, vinil, 
estofados, carpetes, tapetes, metais, aço inox, alumínio, plásticos, pvc, rejuntes e quaisquer superfícies laváveis que estão 
encardidas.

Cozinha • Hospital • Clínica • Condomínio • Escola • Escritório • Hotel • Indústria • Residência • Shopping • Supermercado

pH 2,60 – 4,00
ODOR: Característico

COR: Incolor
DILUIÇÃO: 1:200

Sempre que manipular uma solução química 
utilize acessórios de segurança, para este 

produto indicamos:
• LUVAS • AVENTAL • ÓCULOS DE PROTEÇÃO

SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte
www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888
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MIRAX | Cristal
DESINFETANTE USO GERAL
Desinfetante à base de Quaternário de Amônio com eficiência comprovada conforme RDC n°14/07 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) para Bactérias testadas: Gram-positivas e Gram-negativas, Staphylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuis, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.

INDICAÇÃO DE USO
Shopping • Supermercado • Clube • Condomínio • Escola • Escritório • Hospital • Hotel • Indústria • Residência

ALTA DILUIÇÃO  – DILUI ATÉ: 1:200
Na versão alta diluição, este desinfetante deve ser diluído em água antes do seu uso, na proporção de 1 parte de produto para até 
199 partes de água, com um tempo de contato de até 10 minutos, sobre a superfície a ser limpa e se necessário passe um pano 
úmido para retirada do excesso de produto. É indicado para desinfecção de superfícies contaminadas como pisos em geral, ralos, 
vasos sanitários, latas de lixo, maçanetas, telefones, balcões, etc.

Estudo de eficácia comprovam que o produto MIRAX – uso geral – ALTA DILUIÇÃO  tem ação bactericida e viruscida. Veja a pagina 
LAUDOS para solicitar os documentos oficiais.

pH 10,00 – 12,00
ODOR: Característico

COR: Incolor/amarelado

Sempre que manipular uma solução química 
utilize acessórios de segurança, para este 

produto indicamos:
• LUVAS • AVENTAL • ÓCULOS DE PROTEÇÃO SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte

www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888

http://www.snhotelaria.com.br/


MIRAX-A
DESINFETANTE - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E AFINS
Desinfetante à base de Quaternário de Amônio 5a. geração e  de baixa toxicidade é eficiente em seu efeito microbicida rápido e de 
fácil aplicação, pois age por destruição das proteínas do micro-organismo. Apresenta eficiência comprovada conforme RDC 
n°14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) para Bactérias testadas: Gram-positivas e Gram-negativas, 
Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.

Estudos de eficácia comprovam que o produto Mirax – A – ALTA DILUIÇÃO  tem ação bactericida e viruscida. 

INDICAÇÃO DE USO:
Cozinhas • Shopping • Supermercado • Escola • Hospital • Hotel • Indústrias de alimentos e afins

CONCENTRADO : Dilui até 1:200
Desinfecção de superfícies contaminadas tais como bancadas ou mesas de preparo de alimentos, cozinhas industriais, utensílios, 
coifas, equipamentos em geral na indústria alimentícia, câmaras frigoríficas, etc. Na desinfecção de pisos, ralos, vasos sanitários, 
latas de lixo, portas, maçanetas, telefones, etc.

pH 10,00 – 12,00
ODOR: Característico

COR: Incolor/amarelado

Sempre que manipular uma solução química 
utilize acessórios de segurança, para este 

produto indicamos:
• LUVAS • AVENTAL • ÓCULOS DE PROTEÇÃO SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte

www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888
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MAGIC FLOT
LIMPADOR GERAL POR FLOTAÇÃO
Excelente limpador multiuso para diversas superfícies. É capaz de arrastar (flotar) a sujeira através da separação de suas partículas 
que são carregadas com as bolhas de ar para fora da superfície que está sendo limpa, através dos tensoativos biodegradáveis. Sua
utilização é prática e eficaz na limpeza e remoção de óleos, gorduras, graxas, resíduos orgânicos, manchas de caneta, poeira, terra, 
batom, etc.

O Magic Flot está com nova formulação com capacidade para diluir até 1:60.

INDICAÇÃO DE USO
Pisos em geral como: cerâmicas, esmaltados, vitrificados, mármores, granitos, porcelanatos, vinil, estofados, carpetes, tapetes,
metais, aço inox, alumínios, plásticos, pvc, fórmicas, paredes, látex, etc. Obs.: Manchas antigas ou muito impregnadas poderão ser 
removidas gradativamente através de consecutivas aplicações.

Hotel • Residência • Shopping • Supermercado • Condomínio • Escola • Escritório • Hospital 

pH 10,00 – 11,50
ODOR: Característico

COR: Incolor
DILUI ATÉ: 1:60

Sempre que manipular uma solução química 
utilize acessórios de segurança, para este 

produto indicamos:
• LUVAS • BOTAS • AVENTAL

SN HOTELARIA – representante oficial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte
www.snhotelaria.com.br (12) 3832 5434 | (11) 9 9810 6197 e (11) 9 8135 0888
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