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VULCAN GEL PINHO

Embalagem: 4 X 5 L

É um detergente que contém tensoativo 
biodegradável com fragrância de pinho, 
ideal para  lavagens de pisos em geral.

Conservação diária: diluir 1:200.
Limpeza geral: diluir até 1:150.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir 1:500.

Embalagem: 4 X 5 L

BECKPLATER PLUS 
Poderoso detergente e desengordurante concentrado 
que proporciona mais versatilidade e economia.

Limpeza com uso de máquina: diluir em até 1:200.
Limpeza com esponja: diluir em até 1:50.
Limpeza de pisos em áreas alimentícias: diluir em até 1:200.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:400.

Embalagem: 4 X 5 L  I  12 X 1 L

BECKPLATER  

Poderoso detergente neutro, biodegradável, que 
permite altas diluições, aumentando consideravelmente 
o seu rendimento e a economia nas lavagens.

Limpeza com esponja: diluir em até 1:20.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:200. 
Limpeza de pisos em áreas alimentícias: diluir em até 1:150.

CLEAN GREASE 

Embalagem com dosador:  4 X 5 L  I  6 x 2 L  |  12 X 1 L

É um desengraxante e detergente desengordurante 
com diversas aplicações na lavagem de veículos, 
pisos, paredes e superfícies em geral. Não possui 
odor desagradável quando pulverizado.

Lataria: diluir em até 1:100.
Chassi e motor: diluir em até 1:20.
Áreas alimentícias: diluir em até 1:200.
Pisos e superfícies em geral: diluir em até 1:200.
Manutenção de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:200.
Lavagem manual de utensílios de cozinha: diluir em até 1:100.

BECKER PINE

Embalagem: 4 X 5 L

LANÇAMENTO

Detergente desengraxante e desengordurante 
superconcentrado, com alto poder umectante 
e emulsionante. Facilita a quebra da tensão 
superficial e possui a fragrância de pinho, que 
inibe o odor desagradável em enxágues.  

Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir de 1:200 a 1:500.
Limpeza com baixo teor de sujidade: diluir de 1:150 a 1:200.
Limpeza com médio teor de sujidade: diluir de 1:70 a 1:100.
Limpeza com alto teor de sujidade: diluir de 1:20 a 1:50.

HIGIENE GERAL

SUPER EUCALIPTO   

Embalagem: 4 X 5 L

Detergente superconcentrado com fragrância 
de eucalipto, ideal para lavagem de pisos e 
vasos sanitários.

Limpeza geral: diluir em até 1:200.
Limpeza de sanitários: diluir em até 1:20.

VULCAN

Limpeza geral: diluir em até 1:100.
Limpeza pesada: diluir em até 1:20.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:400.

Detergente nas fragrâncias floral, lavanda e 
pinho. Ideal para lavagens e limpeza de pisos, 
sanitários e paredes. Produto biodegradável.

Embalagem com dosador: 4 X 5 L  I  6 x 2 L  I  12 X 1 L

LIMPADOR BECKER

Limpeza geral: diluir em até 1:50.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir 1:100.

Embalagem: 4 X 5 L

Poderoso detergente que contém tensoativos 
biodegradáveis com aroma. Ideal para lavagens 
de pisos, paredes, sanitários e limpeza em geral. 
Disponível nas fragrâncias floral e lavanda.
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REMOVIC DESINCRUSTANTE   

Embalagem: 4 X 5 L

Detergente desincrustante perfumado, indicado para a 
limpeza e remoção de manchas em louças sanitárias. 
Também é ideal para a remoção de cimento, rejunte de 
pisos de fachadas em porcelanato, granito e cerâmicas 
vitrificadas. 

Remoção de cimento: diluir em até 1:10.
Limpeza de pó de cimento e cal: diluir em até 1:100.

Embalagem: 4 X 5 L  I  12 X 1 L

Detergente e desinfetante perfumado de quarta geração, 
à base de quaternário de amônio, eficaz contra germes e 
bactérias. Promove limpeza e desinfecção em apenas 
uma operação. Nas fragrâncias lavanda, floral, amazônia, 
flores-do-campo e gardens.

VULCAN CONCENTRATE
PLUS 

Desinfecção: diluir em até 1:10 (com tempo de contato de 10 minutos).
Limpeza e higienização: diluir em até 1:200.

DURA BECKER

Embalagem: 4 X 5 L

Produto versátil e econômico destinado à limpeza de 
qualquer tipo de porcelanato, granito, mármore, piso 
vitrificado, laminado e paviflex. Além da limpeza 
diária e manutenção, também é indicado para 
remoção de manchas em geral.

Pronto uso.

PEROX BECKER  

Embalagem: 4 X 5 L

Limpador concentrado à base de peróxido
de hidrogênio e tensoativos de última geração 
destinado à limpeza de superfícies. Ideal para 
rejuntes, banheiros, vidros e superfícies em geral.

Limpeza geral: diluir em até 1:20.
Carpetes: diluir em até 1:30.
Mobílias e pisos: diluir em até 1:200.

Embalagem: 4 X 5 L

BECKER FLOWER 
Aromatizador e limpador perfumado para pisos, 
paredes, mobiliários, etc. Pode ser utilizado em 
ambientes diversos, mantendo-os limpos e 
perfumados. Nas fragrâncias floratta de cerejeira, 
floral, campos de bergamota, capim-limão, flor de 
lótus, maracujá selvagem e pitanga preta. 

Pronto uso.
Diluição aroma floral: em até 1:5.

REMOVIC DESINCRUSTANTE

Embalagem: 12 X 750 ML

Detergente desincrustante perfumado, indicado para a 
limpeza e remoção de manchas em louças sanitárias. 
Também é ideal para a remoção de cimento, rejunte de 
pisos de fachadas em porcelanato, granito e cerâmicas 
vitrificadas quando diluído. 

Pronto uso.

CLOROBECKER SPUMA  

Embalagem: 4 X 5 L

É um desinfetante de alta eficiência e espumação. 
Próprio para a desinfecção em paredes, pisos, 
sanitários e mobiliários. 

Diluir de 1:20 até 1:100.
Deixar agir por 10 a 20 minutos antes do enxágue.

REMOVIC BECKER
DESINFETANTE
Detergente e desinfetante perfumado de quarta geração, 
à base de quaternário de amônio, eficaz contra germes 
e bactérias. Promove limpeza e desinfecção em apenas 
uma operação. Nas fragrâncias floral, lavanda, talco e 
flores-do-campo.

Embalagem: 4 X 5 L

Desinfecção: diluir em até 1:5 (com tempo de contato de 10 minutos).
Limpeza e higienização: diluir em até 1:50.

05

HIGIENE GERAL



BECKSOAP GLICERINADO
Sabonete líquido cremoso com excelente ação 
desengraxante. Indicado para limpeza das 
mãos em oficinas mecânicas, indústrias, etc. 
Dissolve facilmente graxas, óleos e sujeiras.

Pronto uso.

Embalagem:  4 x 5 L 

BECKER GLASS
Limpador multiuso de superfícies, ideal para 
limpeza de vidros, fórmicas, aço escovado, 
pintura lavável, corino, balcões expositores, 
mesas, etc. Limpa sem deixar manchas, além 
de remover gorduras, pó e outros tipos de 
sujidade. Não contém corante nem perfume.

Pulverizador manual: pronto uso, aplicar sem excesso.
Utilizando kit limpa vidros: diluir em até 1:10.

Embalagem:  4 x 5 L 

AUTO LIMP
É um detergente neutro que contém tensoativos 
biodegradável e não ataca a pintura. Limpa as 
superfícies pintadas removendo as manchas de óleo, 
gorduras, graxas, etc., deixando a pintura limpa e 
brilhante. Pode ser usado ao sol ou à sombra.

Limpeza de veículos, com aplicação em máquinas: 
diluir em até 1:100.
Uso manual: diluir em até 1:50.

Embalagem:  4 x 5 L 

BECKER STAR GLASS
Limpador multiuso de superfícies, ideal para limpeza 
de vidros, espelhos, fórmicas, alumínio e aço escovado. 
Limpam sem deixar manchas. Remove gorduras, pó e 
outros tipos de sujeira.

Pulverizador manual: pronto uso, aplicar sem excesso.
Utilizar kit limpa-vidros: diluir em até 1:10.

Embalagem: 12 x 500 ML (pulverizador manual) | 4 x 5 L | 12 x 1L

BECKSOAP
Sabonete líquido com agradável perfume e 
excelente poder de limpeza. Sua formulação à 
base de tensoativos hidratantes e emolientes 
evita irritações e ressecamento.

Pronto uso.

Embalagem:  4 x 5 L | 12 x 800 ML

BECKSOAP CREMOSO
Sabonete cremoso com agradável perfume e excelente 
poder de limpeza. Sua formulação à base de tensoativos 
hidratantes e emolientes evita irritações e ressecamento. 
Disponível nas fragrâncias erva-doce e floral.

Pronto uso.

Embalagem:  4 x 5 L  |  12 x 800 ML 

BECKSOAP PLUS
Sabonete líquido com perfume agradável e 
excelente poder de limpeza. Sua formulação à 
base de tensoativos hidratantes e emolientes 
evita irritações e ressecamentos.

Pronto uso ou diluir em até 1:12.

Embalagem:  4 x 5 L 

BECKER CARPET PLUS
Detergente homogêneo, biodegradável, com espuma 
controlada, ideal para a limpeza de carpetes e tapetes. 
Além de limpeza, reaviva as cores e amacia as fibras.

Limpeza com aplicação em máquinas: diluir em até 1:300.
Uso manual: diluir em até 1:50.

Embalagem:  4 x 5 L 

BECKSOAP SABONETE EM
ESPUMA-AMÊNDOA
Sabonete destinado à limpeza das mãos que gera 
uma espuma densa, suave e perfumada, deixando 
a pele limpa e sedosa.

Pronto uso.

Embalagem:  4 x 5 L 
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HOSPITAL-FLOOR BECKER
É um impermeabilizante ideal para pisos hospitalares 
devido ao seu baixo odor e por ser altamente resistente 
ao tráfego pesado. Dispensa o uso de selador, mesmo 
em pisos porosos. Ideal para uso com polidoras UHS de 
3.000 rpm a gás ou polidoras convencionais de 1.500 a 
2.500 rpm. Impermeabilizante com alto teor de sólidos, 
secagem rápida, fluidez na aplicação, superior      
durabilidade, fácil manutenção e alta performance.

Pronto uso.

Embalagem: 4 x 5 L

HIGIENE HOSPITALAR

É um excelente desinfetante, eficaz contra os seguintes 
micro-organismos: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus 
aureus e Pseudomonas aeruginosa. Baixo poder espumante. 
É usado em superfícies laváveis duras e não porosas, como 
pisos tratados, azulejos, cerâmicas em consultórios médicos  
e dentários. É indicado também para desinfecção de artigos 
não críticos.

VULCAN HOSPITALAR

Desinfecção: diluir em até 1:200.
Limpeza e higienização: diluir em até 1:400.

Embalagem: 4 x 5 L
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Limpeza pesada: diluir em até 1:10.
Lavagem normal: diluir em até 1:50.

Embalagem: 4 x 5 L

É um detergente removedor de ceras. Sua ação 
detergente atua por fracionamento e emulsão, 
eliminando todo tipo de sujeira e ceras sintéticas 
e naturais impregnadas no piso. O seu baixo 
poder espumante facilita o uso de máquina.

REMOVITWAX PLUS

É um desinfetante à base de hipoclorito de sódio com 
2% de cloro ativo estabilizado (20.000 ppm). Produto 
para uso exclusivo em hospitais e estabelecimentos 
relacionados com atendimento à saúde. É indicado 
para pisos, paredes e mobiliário.

BECKER CLOREX 
DESINFETANTE DE USO HOSPITALAR

Desinfecção de superfícies fixas: diluir em até 1:1.

Embalagem: 4 x 5 L

É um poderoso detergente e desengordurante que 
permite altas diluições, aumentando consideravel-
mente seu rendimento e a sua consequente 
economia na lavagem, produto contém tensoativo 
biodegradável.

BECKERPLATER
DETERGENTE DE USO HOSPITALAR

Limpeza com esponja: diluir em até 1:20
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:200.

Embalagem: 4 x 5 L

Limpador multiuso de superfícies desenvolvido 
especialmente para áreas hospitalares por não 
conter corante nem perfume. Ideal para a limpeza 
de vidros, fórmicas, aço escovado, pintura lavável, 
balcões, mesas, etc. Limpa sem deixar manchas, 
além de remover gorduras, pó e outros tipos de 
sujidade.

BECKER GLASS
MULTIUSO 4 X 1

Embalagem: 4 x 5 L

Associa tensoativo com cloro, permitindo realizar os procedi-
mentos de limpeza e desinfecção com um único produto, ou 
seja, fazer a 1ª operação de limpeza e em seguida fazer a 2ª 
operação de desinfecção. Dessa forma, diminui os custos na 
operação de limpeza e desinfecção de pisos e superfícies, já 
que substitui dois produtos. Detergente e hipoclorito. Becker 
Declor é um produto que oferece praticidade nos procedi-
mentos destinados à descontaminação de fluidos em pisos e 
superfícies em geral.

BECKER DECLOR

Limpeza/desinfecção de superfícies fixas: 
diluir 30 G para cada 1 L de água.

Embalagem: 6 x 2 KG | 24 X 500 G | BALDE 20 KG

É um sabonete líquido cremoso de excelente poder 
de limpeza, comparado aos melhores sabonetes 
em pedaço.

Pronto uso.

Embalagem: 4 x 5 L | 12 x 800 ML

BECKSOAP CREMOSO SC

É um sabonete líquido para limpeza e antissepsia 
das mãos. Com propriedades antissépticas, 
dermatologicamente testado.

Pronto uso.

Embalagem: 4 x 5 L | 6 x 800 ML

BECKER CLASSIC ASSEPT
SABONETE ANTISSÉPTICO

Foi especialmente desenvolvido para 
higienizar as mãos; sem perfume. 
Dispensa o uso de toalhas.

Pronto uso.

Embalagem: 12 x 500 ML | 6 x 800 ML |  6 x 1 L  | 4 x 5 L

GEL FRESH BECKER 

É um sabonete líquido cremoso de excelente poder 
de limpeza e agradável perfume, comparado aos 
melhores sabonetes em pedaço.

Pronto uso.

Embalagem: 4 x 5 L | 12 x 800 ML

BECKSOAP CREMOSO
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BECKER CLASSIC ASSEPT
Sabonete líquido bactericida indicado para a redução 
de número de micro-organismo na microbiota da pele 
das mãos e antebraços. Sua formulação à base de 
tensoativos hidratantes e emolientes evita irritações e 
ressecamento. Ainda proporciona uma contínua ação 
de proteção na pele, mesmo após a lavagem.

Embalagem: 4 x 5 L | 6 x 800 ML

BECKER L.V.
Desinfetante à base de quaternário de amônio 
indicado para a desinfecção de superfícies fixas em 
cozinhas industriais. Pode ser utilizado em câmeras 
refrigeradas, frigoríficos, padarias, granjas e áreas 
de processamento de alimentos em geral.

Embalagem: 4 x 5 L

GEL FRESH BECKER
Álcool em gel a 70%, neutro, indicado como comple-
mento da higienização das mãos, dispensando o uso 
de toalhas. Seu uso é altamente eficaz e reduz 99,99% 
das bactérias, atuando contra micro-organismos como 
Salmonella sp, Staphylococcus aureus e Pseudomonas 
aeruginosas.

Embalagem: 12 x 500 ML |  6 x 800 ML | 6 x 1 L | 4 x 5 L

CLEAN GREASE PLUS
Desengraxante industrial alcalino, superconcentrado, 
com aplicações diversas na lavagem de superfícies 
em geral. Pode ser utilizado em paredes e pisos de 
açougues, padarias, peixarias, refeitórios, etc.

Embalagem: 4 x 5 L
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BECKER CLOREX
Desinfetante à base de hipoclorito de sódio, com 2% 
de cloro ativo estabilizado 20.000 (ppm). Indicado para 
a desinfecção de frutas, legumes, verduras, utensílios, 
acessórios, superfícies fixas, estruturas de quaisquer 
áreas de cozinhas e ambientes institucionais onde haja 
manipulação de alimentos. Possui ação contra 
bactérias gram-positivas, gram-negativas, microbacté-
rias, fungos e vírus.

Embalagem: 4 x 5 L

BECKPLATER PLUS
Detergente e desengordurante neutro concentrado, 
que proporciona maior versatilidade e economia. É 
indicado para a limpeza manual de pisos e paredes, 
louças em cozinhas profissionais, frigoríficos, áreas 
alimentícias e salas de preparação.

Embalagem: 4 x 5 L

CLEAN GREASE
Poderoso detergente desengraxante industrial, único 
com pH neutro, é indicado para a lavagem manual de 
louças e utensílios. Também pode ser utilizado em 
paredes e pisos de açougues, padarias, peixarias e 
refeitórios.

Embalagem: 4 x 5 L

CLOROBECKER SPUMA
Detergente alcalino, clorado, de alta eficiência, 
próprio para a remoção de gorduras em paredes, 
pisos, equipamentos e superfícies em geral dentro 
de indústrias de alimentos e cozinhas profissionais. 
Pode ser utilizado em geradores de espumas.

Embalagem: 4 x 5 L

BECKER AL PRO
É um detergente com ação desengordurante. Ideal 
para remoção de óleos e gorduras, sem agredir as 
superfícies, pois não contém solventes agressivos 
ou abrasivos. Especialmente desenvolvido para 
limpeza de alumínio.  

Embalagem: 4 x 5 L

BECKER AL 2050
Detergente desincrustante, concentrado e de baixa 
espumação, indicado para a remoção de gorduras 
carbonizadas. Podendo ser utilizado na limpeza de 
tubulações (circuito fechado), equipamentos 
industriais, fornos, grelhas de churrasqueiras 
automáticas, coifas, fogões e chapas, etc.

Embalagem: 4 x 5 L

CLEAN GREASE ASEC
É um auxiliar na secagem mecânica de louças, 
copos e utensílios. Proporciona rápida ação, sem 
deixar manchas nas peças. Produto indicado para 
a utilização em máquinas lava-louças.

Embalagem: 4 x 5 L

BECKER GREASE
Detergente alcalino industrial superconcentrado, 
com aplicações diversas na indústria alimentícia. 
Utilizado na lavagem automática de máquinas 
lava-louças.

Embalagem: 4 x 5 L

BECKER GLASS
Limpador multiuso de superfícies desenvolvido 
especialmente para áreas alimentícias por não 
conter corante nem perfume. Ideal para a limpeza 
de vidros, fórmicas, aço escovado, pintura lavável, 
corino, balcões expositores, mesas, etc. Limpa 
sem deixar manchas, além de remover gorduras, 
pó e outros tipos de sujidade.

Embalagem: 4 x 5 L

BECKER PERACETIC LTQ
Produto desinfetante à base de ácido peracético, 
indicado para desinfecção em indústrias de alimentos 
e bebidas em geral. Possui amplo espectro de ação 
bactericida e age rapidamente. Pode ser usado por 
imersão, por circulação, pulverização ou mesmo 
manualmente.

 Embalagem: 4 x 5L | bombona 50L



BECKER FLOOR 
UHS ADVANTAGE  

Embalagem: 4 X 5 L

Impermeabilizante ultra high speed com alto teor de 
sólidos. De secagem rápida, fluidez na aplicação, 
fácil manutenção, alta durabilidade e performance, 
além de alta resistência a abrasão.

Pronto uso.

BECKER FLOOR UHS
ADVANTAGE UP  

Embalagem: 4 X 5 L

Fórmula inovadora com alto teor de sólidos que 
garante alta performance, fácil manutenção do 
acabamento, promovendo resultados ainda melhores: 
resistência e brilho duradouros. Feito à base de 
polímeros acrílicos, proporciona brilho intenso, ação 
antiderrapante, resistência ao tráfego, às lavagens e 
aos riscos. De fácil aplicação, alto rendimento e 
secagem rápida, suporta o uso de polidoras do tipo 
UHS (2000-3000 rpm), conferindo ao piso elevada 
proteção e superior acabamento. Indicado para pisos 
laváveis.

Pronto uso.

HOSPITAL-FLOOR BECKER

Embalagem: 4 X 5 L

Impermeabilizante ideal para pisos hospitalares devido ao 
seu baixo odor. É altamente resistente ao tráfego pesado 
e dispensa o uso de selador. Ideal para uso com polidoras 
de UHS de 3.000 rpm ou polidoras convencionais de 
1.500 a 2.500 rpm.

Pronto uso.

MAGIC BECKER
IMPERMEABILIZANTE

Embalagem: 4 X 5 L

Impermeabilizante à base de polímeros acrílicos de alta 
qualidade que permite ao filme grande resistência ao 
tráfego, brilho molhado tipo wet look e sistema de 
manutenção com polimento ultra high speed.

Pronto uso.
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SUPER WAX HS 04 TOP

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Impermeabilizante à base de polímeros acrílicos de 
alta qualidade que permite ao filme grande resistência 
ao tráfego, brilho molhado tipo wet look e sistema de 
manutenção com polidora high speed.

IMPERMEABILIZANTE
TOP BECKER

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Impermeabilizante à base de polímeros acrílicos de 
alta qualidade que permite ao filme grande resistência 
ao tráfego, brilho molhado tipo wet look e sistema de 
manutenção com polidora high speed. Acabamento de 
última geração, indicado para todos os tipos de piso.

IMPERMEABILIZANTE
MAGIC DISSIPATIVA

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Proporciona ao piso proteção e brilho. Desenvolvido 
com matérias-primas inovadoras, não inflamáveis, 
de base aquosa, deixa no piso uma camada lisa e 
resistente, além de apresentar efeitos antiestáticos 
e dissipativos nos pisos.

CERA BECKER - ACRÍLICA

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Cera à base de resinas acrílicas sintéticas de alta 
resistência que, ao ser aplicada, deixa no piso um 
brilho molhado, não necessitando de enceradeira 
para lustro.

BECKER SEALER

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Base seladora acrílica, especialmente indicada para 
pisos porosos. Sua alta qualidade, com teor de sólidos 
em cerca de 20%, permite um perfeito acabamento, 
com aderência à aplicação dos impermeabilizantes do 
tipo ultra high speed.

BECKER SEALER PLUS

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Base seladora acrílica termoplástica, especialmente 
indicada para pisos porosos. Sua alta qualidade, com teor 
de sólidos em 28%, permite um perfeito acabamento dos 
poros, com excelente resistência, como também de pisos 
de difícil aderência. Usada também para áreas externas.

MAGIC BECKER SELADOR 

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Base seladora acrílica indicada para pisos porosos. 
Sua alta qualidade, com teor de sólidos em cerca de 
22%, permite um perfeito acabamento, com aderência 
à aplicação dos impermeabilizantes do tipo ultra high 
speed.

SELADOR TOP BECKER

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Base seladora acrílica especialmente indicada para pisos 
porosos. Sua alta qualidade com teor de sólidos em cerca 
de 20%, permite um perfeito selamento, com aderência ao 
acabamento final de ceras duras do tipo ultra high speed.
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MAGIC BECKER PLUS
REMOVEDOR 

Embalagem: 4 X 5 L

Limpeza pesada com uso de máquina: diluir em até 1:5.
Lavagem normal: diluir em até 1:50.
Limpeza geral: diluir em até 1:100.
Pisos impermeabilizados: diluir em até 1:400.

Detergente removedor de ceras. Atua por fraciona-
mento e emulsão, eliminando todo tipo de sujeira e de 
ceras sintéticas e naturais. Baixo poder de espumante 
com grande eficiência, ideal para uso hospitalar por 
seu baixo odor.

MAGIC BECKER
REMOVEDOR 

Embalagem: 4 X 5 L

Limpeza pesada com uso de máquina: diluir em até 1:5.
Lavagem normal: diluir em até 1:50.

Detergente removedor de ceras com baixo poder 
espumante. Atua por fracionamento e emulsão, 
eliminando todo tipo de sujeira e de ceras 
sintéticas e naturais.

REMOVIT WAX PLUS
DETERGENTE REMOVEDOR 

Embalagem: 4 X 5 L

Limpeza pesada com uso de máquina: diluir em até 1:10.
Lavagem normal: diluir em até 1:50.

Detergente removedor de ceras com baixo poder 
espumante. Atua por fracionamento e emulsão, 
eliminando todo tipo de sujeira e de ceras 
sintéticas e naturais. Possui baixo odor.

REMOVIT WAX
REMOVEDOR 

Embalagem: 4 X 5 L

Limpeza pesada com uso de máquina: diluir em até 1:5.
Lavagem normal: diluir em até 1:50.

Detergente removedor de ceras com baixo poder 
espumante. Atua por fracionamento e emulsão, 
eliminando todo tipo de sujeira e de ceras 
sintéticas e naturais. 

REMOVIT WAX SUPER

Embalagem: 4 X 5 L

Limpeza pesada com uso de máquina: diluir em até 1:5.
Lavagem normal: diluir em até 1:50.
Limpeza geral: diluir em até 1:100.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:400.

Detergente removedor de ceras. Atua por 
fracionamento e emulsão, eliminando todo tipo 
de sujeira e de ceras sintéticas e naturais. É um 
impermeabilizante ideal para difíceis remoções. 
Baixo poder espumante.

REMOVEDOR TOP BECKER

Embalagem: 4 X 5 L

Limpeza pesada com uso de máquina: diluir de 1:2 até 1:5.
Lavagem normal: diluir em até 1:50.
Limpeza geral: diluir em até 1:100.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:400.

Detergente removedor de ceras. Atua por 
fracionamento e emulsão, eliminando todo tipo de 
sujeira e de ceras sintéticas e naturais.

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

REMOVEDOR DE CERAS 
BECKER TIRA-FÁCIL
Detergente removedor de ceras naturais ou mistas 
com baixo pode espumante. Ideal para uso 
doméstico.

RESTAURADOR BECKER

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

É um restaurador de brilho, formulado para 
todos os tipos de piso laváveis.
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WAX PERFUMADO
É uma cera líquida de alto brilho, ideal para todos os 
pisos. Produz, ao ser aplicada sobre o piso, uma fina 
camada lisa, dura e brilhante. A sinergia criada pelos 
diversos tipos de cera proporciona ao piso uma 
camada resistente às lavagens normais.

Embalagem: 4 X 5 L

Diluição em até 1:2.

SUPER WAX UHS 04
(À BASE DE URETANO)

Embalagem: 4 X 5 L

Impermeabilizante de acabamento ultra high speed, à 
base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta 
resistência a abrasão. Seu filme, após seco, apresenta 
brilho espontâneo tipo wet look.

Pronto uso.

SUPER WAX I POLISH

Embalagem: 4 X 5 L

Cera líquida de alto brilho, ideal para todos os pisos. 
Produz, ao ser aplicada sobre os pisos, uma fina camada 
lisa, dura e brilhante. A sinergia criada pelos diversos tipos 
de cera natural e sintética, proporciona aos pisos 
resistência às lavagens normais e à secagem.

Pronto uso.

BECKER HARD

Embalagem: 4 X 5 L

Endurecedor e densificador mais avançado do 
mercado, com tecnologia do lítio, para endurecer, 
densificar e cristalizar pisos de concreto, terrazzo, 
marcopisos e pisos industriais. O endurecimento do 
piso é mais rápido e ainda mais eficiente que com o 
silicato de sódio e potássio. Aumenta a dureza do piso 
em até 60%.

Pronto uso.

WAX PLUS

Embalagem: 4 X 5 L

É uma cera ideal para todos os pisos. Produz, ao ser 
aplicada sobre os pisos, uma fina camada lisa, dura e 
brilhante. A sinergia criada pelos diversos tipos de cera, 
natural e sintética, proporciona aos pisos resistência às 
lavagens normais. É indispensável o uso de enceradeira 
após a secagem.

Diluição em até 1:2.

PROTETOR BECKER 
ULTRA SEAL
É um desenvolvimento de última geração para a 
proteção de pisos. Durável, resistente e brilhante, 
substitui as ceras e impermeabilizantes de última 
geração com muito mais performance, durabilidade, 
resistência ao tráfego e aos riscos, às lavagens, às 
manchas, à umidade e a ataque ácidos e alcalinos. 
Requer menos mão de obra, pois a aplicação ideal é 
apenas duas camadas, e a recamada de manutenção 
apenas de 3 a 6 meses após a primeira aplicação. 

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

CERA WAX

Embalagem: 4 X 5 L

Cera líquida ideal para todos os pisos. Produz, ao ser 
aplicada sobre os pisos, uma fina camada lisa e brilhante. 
A sinergia criada pelos diversos tipos de cera, proporciona 
aos pisos uma camada resistente às lavagens normais. É 
indispensável o uso de enceradeira após a secagem.

Pronto uso.

PROTETOR BECKER 
DURA SEAL

Embalagem: 4 X 5 L

Pronto uso.

Protetor Becker Dura Seal é um desenvolvimento 
de última geração para proteção de pisos com 
silicato de lítio. Durável, resistente e brilhante, 
substitui diversos tipos de ceras.
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ECO MULTIUSO
Eficiente limpador para pisos e superfícies laváveis, 
como paredes, pias, azulejos, balcões, cerâmicas, 
mesas de mármore, plásticos, fórmicas, armários de 
aço, paviflex, ardósia, paredes pintadas, madeira, 
granilete e equipamentos de cozinha.

Limpeza pesada: diluir em até 1:100.
Limpeza geral: diluir em até 1:300.

Embalagem: 4 x 5 L

ECO BECKPLATER PLUS
Poderoso detergente e desengordurante neutro 
concentrado que proporciona maior versatilidade 
e economia.

Limpeza com uso de máquina: diluir em até 1:200.
Limpeza com esponja: diluir em até 1:50.
Limpeza de pisos em áreas alimentícias: diluir em até 1:200.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:400.

Embalagem: 4 x 5 L

ECO CARPET PLUS
Detergente homogêneo. Contém tensoativo 
biodegradável com espuma controlada, ideal 
para a limpeza de carpetes e tapetes.

Limpeza com uso de máquina: diluir em até 1:300.
Limpeza manual: diluir em até 1:50.

Embalagem: 4 x 5 L

ECO BECKER FLOOR 
UHS GREEN
Impermeabilizante de acabamento ultra high speed 
à base de polímeros acrílicos sintéticos puros de 
alta resistência a abrasão. Ecologicamente correto 
por não conter metais nem amônia.

Pronto  uso.

Embalagem: 4 x 5 L

ECO BECKPLATER 
Poderoso detergente e desengordurante neutro que 
permite alta diluições, o que aumenta bastante seu 
rendimento, trazendo, consequentemente, economia 
na lavagem. O produto contém tensoativo biodegradá-
vel. É formulado com tensoativo não iônico de origem 
vegetal, tensoativo aniônico, isento de hidróxido de 
sódio e ácidos inorgânicos. 

Limpeza com uso de máquina: diluir em até 1:100.
Limpeza com esponja: diluir em até 1:20.
Limpeza de pisos em áreas alimentícias: diluir em até 1:150.
Limpeza de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:200.

Embalagem: 4 x 5 L

ECO CLEAN GREASE
Poderoso detergente e desengraxante industrial 
com aplicações diversas na lavagem de pisos, 
paredes, superfícies em geral e veículos. Possui 
odor reduzido quando pulverizado. 

Lataria: diluir em até 1:100.
Chassi e motor: diluir em até 1:20.
Áreas alimentícias: diluir em até 1:200.
Pisos e superfícies em geral: diluir em até 1:200.
Manutenção de pisos impermeabilizados: diluir em até 1:200.

Embalagem: 4 x 5 L

ECO STAR GLASS
Multiuso desengordurante para limpeza profunda 
de vidros, fórmica, alumínio e aço escovado. 
Também tem excelente desempenho na limpeza 
de louças e metais sanitários, azulejos de 
banheiro e geladeiras. Remove com facilidade 
sujeiras e gordura.

Limpeza com pano ou bucha: diluir em até 1:10.

Embalagem: 4 x 5 L

ECO VULCAN EUCALIPTO
Detergente nos aromas de eucalipto e floral, ideal 
para lavagens e limpeza de pisos, sanitários e 
paredes. Formulado com tensoativo não iônico de 
origem vegetal e tensoativo aniônico, isento de 
hidróxido de sódio e ácidos inorgânicos.

Limpeza pesada: diluir em até 1:20.
Limpeza em geral: diluir em até 1:50.

Embalagem: 4 x 5 L
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VERSÁTIL BECKSOAP
SABONETE LÍQUIDO

Pronto uso.

Embalagem: 4 x 5 L

Sabonete líquido com agradável perfume e 
excelente poder de limpeza. Sua formulação, 
à base de tensoativos hidratantes e emolientes,
evita irritações e ressecamento.

VERSÁTIL BECKSOAP
SABONETE CREMOSO

Pronto uso.

Embalagem: 4 x 5 L

Sabonete cremoso com agradável perfume e 
excelente poder de limpeza. Sua formulação, à 
base de tensoativos hidratantes e emolientes, 
evita irritações e ressecamento. Nos aromas:
maracujá, floral, flores e erva-doce.



VERSÁTIL BECKER SEALER
Base seladora acrílica especialmente indicada para 
pisos porosos. Sua alta qualidade, com teor de sólidos 
em cerca de 15%, permite um perfeito resultado, com 
aderência ao acabamento.

Pronto uso. Evitar o uso em excesso.

Embalagem: 4 x 5 L

VERSÁTIL BECKPLATER
Poderoso detergente e desengordurante neutro, 
tendo um rendimento que aumenta consideravel-
mente seu resultado e, consequentemente, sua 
economia na lavagem. Produto que contém 
tensoativo biodegradável. Nas versões limão, 
neutro, coco e maçã.

Para uso em máquina de louças: diluir em até 1:50.
Limpeza em geral: diluir em até 1:30.

Embalagem: 4 x 5 L

VERSÁTIL STAR GLASS
Limpador multiuso ideal para limpeza de vidros,
fórmicas, alumínio e aço escovado. Limpa sem 
deixar manchas; remove gorduras, pó e outros 
tipos de sujidade.

Pulverizador manual: pronto uso, aplicar sem excesso.
Limpeza com esponja: diluir em até 1:2.

Embalagem: 4 x 5 L

Poderoso detergente que contém tensoativos 
biodegradáveis com agradável fragrância ideal para 
lavagens de pisos, paredes, sanitários e limpeza em 
geral. Nas versões: floral, capim-limão, capim-santo, 
cítrico, jardim e talco.

Limpeza pesada: diluir em até 1:20
Conservação diária: diluir em até 1:50.

Embalagem: 4 x 5 L

VERSÁTIL LIMPADOR
Desinfetante perfumado eficaz contra germes e 
bactérias. De baixo poder espumante, não requer 
enxágues prolongados. Nas versões: floral, mata 
atlântica, talco, eucalipto e jardim.

Para desinfecção: pronto uso.
Limpeza e higienização: diluir em até 1:20.

Embalagem: 4 x 5 L

VERSÁTIL DESINFETANTE

VERSÁTIL BECKER GREASE

Lavagem mecânica de louças: diluir de até 1:150 a 1:300.
Dependendo do grau de sujidade: diluir em até 1:10.

Embalagem: 4 x 5 L | balde 20 L

Detergente alcalino industrial superconcentrado, 
biodegradável, com aplicações diversas na indústria 
alimentícia. Utilizado na lavagem automática de 
máquinas lava-louças.

VERSÁTIL CLEAN GREASE 
ASEC

Lavagem mecânica de louças: diluir de até 1:800 a 1:1000.

Embalagem: 4 x 5 L 

É um auxiliar na secagem mecânica de louças, copos 
e utensílios. Proporciona rápida ação, sem deixar 
manchas nas peças. Produto indicado para utilização 
em máquinas de lava-louças.

VERSÁTIL LUSTRA-MÓVEIS

Pronto uso. Não aplicar em excesso.

Embalagem: 24 x 200 ML | 24 x 100 ML  

Polidor de superfícies amadeiradas, deixa-as 
limpas e perfumadas.

VERSÁTIL BECKER WAX
Cera especial que deixa uma película lisa, resistente, 
com brilho duradouro e natural. Esse efeito pode ser 
renovado com a utilização de um pano tipo feltro ou 
enceradeira. Sua fórmula com emulsão de cera de 
carnaúba é de fácil aplicação e possui perfume 
agradável. 

Pronto uso.

Embalagem: 4 x 5 L

VERSÁTIL CLEAN GREASE PLUS
Desengraxante alcalino industrial concentrado, rico em 
matéria ativa aniônica, solúvel em água, com aplicações 
diversas na lavagem de pisos, paredes, superfícies em 
geral, paredes de cozinhas industriais, açougues, 
padarias e peixarias.

Lataria: diluir em até 1:50.
Chassi e motor: diluir em até 1:100.
Áreas alimentícias: diluir em até 1:100.
Pisos e superfícies em geral: diluir em até 1:100.

Embalagem: 4 x 5 L  
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BECKER SOFT
Amaciante perfumado de elevada performance que 
apresenta em sua formulação tensoativos catiônicos 
à base de sais de quaternário de amônio. Seu uso 
evita o excesso de carga eletrostática das fibras, 
facilitando a passagem de roupas.

Embalagem: balde - 20 L  |  4 x 5 L

BECKER PAST
Detergente com pH neutro, superconcentrado, 
com alto poder umectante e emulsionante, que 
facilita a remoção de sujidades. O aroma de pinho 
inibe o odor desagradável. Sua utilização propicia 
uma economia substancial na lavagem. 

Embalagem: balde - 20 KG

BECKER ALF
Detergente em pó branco, concentrado, de 
formulação balanceada. Pode ser usado com 
eficácia na lavagem em geral. Possui alto 
poder detergente.

Embalagem: saco - 20 KG

BECKER SOUR
Neutralizador de resíduos alcalinos e cloro. 
Protege o tecido contra o amarelamento. 
Remove manchas sensíveis a redução.

Embalagem: balde - 20 KG

BECKER SOLV
Desengraxante indicado para a remoção de graxas, 
óleos e gorduras. Com elevado poder desengordu-
rante, pode ser utilizado em conjunto com 
detergentes alcalinos na lavagem.

Embalagem: lata - 18 L

BECKER PAST 1000
Detergente com alto poder umectante e emulsio-
nante. O aroma de pinho inibe o odor desagradável. 
Sua utilização propicia uma rápida remoção das 
sujidades proteicas.

Embalagem: balde - 20 KG
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BECKER SOFT 1000
Amaciante com elevado teor de perfume. 
Apresenta em sua formulação tensoativos 
catiônicos à base de sais de quaternário de 
amônio. Seu uso evita o excesso de carga 
eletrostática das fibras, facilitando a 
operação de calandragem.

Embalagem: balde - 20 L |  4 x 5 L

GOMA BECKER
Goma sintética à base de PVA, com aspecto 
viscoso, na cor branca e fluida. Diferencia-se 
da goma de amido pelo seu fácil manuseio e 
por ser pronta para uso. Seu poder acumulati-
vo de engomagem confere aos tecidos um 
melhor acabamento.

Embalagem: balde - 20 KG

REMO CLEAN BECKER
Desengraxante ácido para remoção de 
manchas oleosas e amareladas em tecidos.

Embalagem: balde - 20 L

BECKER 3000
Detergente em pó suavemente perfumado e de 
fácil solubilidade. Penetra facilmente entre as 
fibras, naturais ou sintéticas, removendo todo 
tipo de sujidade. Proporciona excelente 
rendimento na lavagem.

Embalagem: saco - 20 KG

BECKER PAST CLEAN
Detergente viscoso com alto poder umectante e 
emulsionante, o que facilita a quebra da tensão 
superficial. Sua utilização proporciona uma 
economia substancial na lavagem.

Embalagem: bambona - 50 L |  balde - 20 L

BECKER LAVMATIC LTQ
Poderoso aditivo concentrado. Possui em sua formulação 
tensoativos de última geração que têm poder de limpeza, 
emulsionando óleos, graxas e gorduras. Remove com 
eficiência sujidades leves e pesadas.

Embalagem: bambona - 50 L |  balde - 20 L

BECKER CLOR LTQ
Desinfetante e alvejante líquido clorado à base de hipoclorito 
de sódio estabilizado. Promove a desinfecção das roupas, 
devido ao seu alto poder germicida. Em sua composição, 
altamente balanceada e estabilizada, encontram-se agentes 
que removem manchas por oxidação.

Embalagem: bambona - 50 L 

BECKER 3000 LTQ
Poderoso detergente líquido concentrado, com 
branqueador óptico, suavemente perfumado e de 
fácil solubilidade. Penetra facilmente entre as 
fibras, naturais ou sintéticas, removendo todo tipo 
de sujidade. Proporciona excelente rendimento na 
umectação, pré-lavagem e lavagem.

Embalagem: bambona - 50 L | balde - 20 L | caixa - 4x 5 L 

BECKER SOUR LTQ
Neutralizador de alcalinidade e cloro residual. 
Protege o tecido contra o amarelamento. 
Remove manchas sensíveis a redução.

Embalagem: bambona - 50 L | balde - 20 L 

VERSÁTIL PAST LTQ
Detergente líquido concentrado com ação branqueadora, 
desengordurante e desodorizante. Com alto poder de 
limpeza e branqueamento óptico, tem excelente poder 
na remoção de sujidades e economia em custo 
operacional para qualquer tipo de tecido.

Embalagem: bambona - 50 L | balde - 20 L 

20



BECKER 1000
Detergente em pó suavemente perfumado e de 
fácil solubilidade. Penetra facilmente entre as 
fibras naturais ou sintéticas, removendo todo 
tipo de sujidade. Proporcionando excelente 
rendimento na lavagem.

Embalagem: saco - 20 KG

CLOREX 100
Alvejante para roupas. Em sua composição, 
encontram-se agentes sequestrantes que 
inibem a fixação de manchas. Com o Clorex 
100, obtemos um branqueamento uniforme 
sem prejudicar os tecidos de fibras naturais ou 
sintéticas.

Embalagem: balde - 20 KG

BECKER PAST CLEAR
Detergente com alto poder umectante e 
emulsionante, o que facilita a quebra de tensão 
superficial. Sua utilização proporciona uma 
economia substancial na lavagem.

Embalagem: balde - 20 L | bombona 50 L

BECKER ALF P
Detergente em pó perboratado.

Embalagem: balde - 20 KG

BECKER OXI PLUS LTQ
Alvejante à base de peróxido de hidrogênio de alta 
performance. Atua no alvejamento de roupas e na 
remoção de manchas sensíveis a oxidação em 
substituição aos alvejantes clorados em lavanderias 
hoteleiras, comerciais e industriais. Ideal para 
tecidos que entram em contato com produtos à 
base de clorhexidina, evitando manchas. Não 
desbota os tecidos.

Embalagem: bambona - 43 L

BECKER EZ LTQ
Poderoso detergente líquido com enzimas que 
penetram facilmente nas fibras, dissolvendo e 
removendo todo tipo de sujidade (suor, sangue, 
leite, ovos e gordura em geral), tanto em fibras 
naturais como em sintéticas.

Embalagem: bambona - 50 L | balde - 20 L

BECKER OXI LTQ
Detergente à base de peróxido de hidrogênio, com 
alvejante oxigenado e branqueador óptico para roupas. 
Em sua composição, encontra-se tensoativo não iônico 
de origem vegetal.

Embalagem: bambona - 50 L | balde - 20 L | caixa - 4 x 5 L

BECKER PERACETIC LTQ
Alvejante líquido oxigenado com alto poder para 
remoção de manchas e alvejamento de roupas de 
algodão e poliéster/algodão, em baixas dosagens, 
pois possui em sua formulação ácido peracético, que 
permite a liberação gradativa do oxigênio ativo. Não 
agride as fibras, preservando as cores e a vida útil 
dos tecidos.

Embalagem: bambona - 50 L 

BECKER ALF LTQ
Detergente líquido alcalino com branqueador óptico para 
pré-lavagem/ lavagem, de sujidades oleosas e graxosas 
de origem animal e vegetal. Indicado para indústrias e 
restaurantes. Não agride as fibras do tecido.

Embalagem: bambona - 50 L | balde 20 L 

BECKER SOFT LTQ
Amaciante de caráter universal e com elevado teor 
de perfume. Indicado para dosagem eletrônica, para 
todos os tipos de tecido.

Embalagem: bambona - 50 L | balde 20 L  | caixa 4 x 5L
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VERSÁTIL PAST
Detergente umectante pastoso, superconcentrado. 
A fragrância de pinho inibe o odor desagradável 
das roupas. Ideal para remoção de sangue e 
sujidades proteicas.

Embalagem: balde - 20 L

VERSÁTIL 1000
Detergente em pó alcalino suavemente perfumado 
e de fácil solubilidade. Penetra facilmente entre as 
fibras naturais ou sintéticas, removendo todo tipo 
de sujidade. Proporciona excelente rendimento na 
lavagem.
Embalagem: saco - 20 KG

VERSÁTIL CLOR
Alvejante de roupas à base de cloro ativo. Um 
alvejamento uniforme é obtido sem que ocorra 
agressão aos tecidos. Apresenta ação oxidante 
de manchas.

Embalagem: balde - 20 KG

VERSÁTIL SOUR
Neutralizador de alcalinidade e cloro residual. 
Protege o tecido contra o amarelamento, 
deixando a fibra neutra.

Embalagem: balde - 20 KG

VERSÁTIL SOFT
É um amaciante perfumado. Apresenta em sua 
formulação tensoativo catiônico à base de sais de 
quaternário de amônio. Seu uso evita o excesso 
de carga eletrostática das fibras, permitindo aos 
tecidos uma maior absorção da umidade, o que 
facilita a operação de retirada das roupas da 
máquina de lavar e de centrífugas.

Embalagem: balde - 20 L

VERSÁTIL CLOR 120
Desinfetante e alvejante em pó, também indicado 
para a remoção de manchas em tecidos. Tem 
eficiência comprovada contra bactérias.

Embalagem: balde - 20 KG

BECKER FACILLE
Removedor de manchas, inclusive batom. Deve ser 
aplicado sobre a mancha, antes do procedimento 
normal de lavagem. Com alto poder desengraxante, 
pode ser utilizado em máquinas lavadoras para a 
remoção de óleos, graxas e gorduras em tecidos.

Embalagem: balde - 20 L

PASSA-FÁCIL BECKER
Facilitador perfumado. Apresenta em sua formulação 
tensoativos catiônicos à base de sais de quaternário 
de amônio. Roupa bem passada com menos esforço. 
Não recomendamos seu uso em tecidos como seda, 
viscose, crepe, microfibra e similares. Fazer o teste 
prévio em uma pequena área do tecido.

Embalagem: caixa - 4 x 5 L | caixa - 12 x 500 ML

BECKER EZ
Detergente em pó suavemente perfumado. 
Penetra facilmente nas fibras, removendo todo 
tipo de sujidade (suor, sangue, leite, ovos e 
gorduras em geral), tanto em fibras naturais 
como em sintéticas.

Embalagem: saco - 20 KG

BECKER CLOR
Alvejante de roupas à base de cloro ativo. Em sua 
composição, encontram-se agentes oxidantes que 
removem manchas, o que resulta em um branquea-
mento uniforme, sem prejuízo aos tecidos, tanto 
para fibras naturais como para sintéticas.

Embalagem: balde - 20 KG





NATAL: (84) 3273-2277 / sab@industriasbecker.com.br
RECIFE: (81) 2121-9595 / vendaspe@industriasbecker.com.br
SÃO PAULO: (11) 4161-6368 / vendassp@industriasbecker.com.br


