
SECBRIL

CONFIRA AS VANTAGENS DO SECBRIL

Auxilia na limpeza automatizada de comadres, 
papagaios, jarros, bacias e outros utensílios.

Durável
Validade de 2 anos após a data de fabricação em 
embalagem original.

Protege a lavadora desinfetadora contra 
calcificação.

Multiuso

Proteção

Econômico

Compatível
Compatível com produtos para saúde e com o 
processo de limpeza automatizada.

Dispensa o uso de produtos de limpeza para a 
câmara da lavadora desinfetadora.

Produto Exclusivo FAMI

DETERGENTE, DESCALCIFICANTE

SECANTE E ABRILHANTADOR

«Dispensa o uso de produtos de limpeza para a câmara da lavadora desinfectora, reduzindo custo, economizando 
tempo e simplificando o processo»  RDC Nº 40, de 5 de junho de 2008

Alta compatibilidade com produtos de aço inox, promove a limpeza 
dos recipientes e utensílios . sem deixar manchas Protege a lavadora e 
desinfetadora de comadres e recipientes contra a deposição de resíduos de 
cálcio e minerais indesejáveis.

Contém na sua formulação tensoativos não iônicos, ácidos orgânicos suave 
e complexantes que atuam como agentes de limpeza removendo a 
matéria orgânica ressecada ou incrustada nos utensílios.
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Tempo de ação
de acordo com o
tempo da máquina

 
100  %

FAMI TECNOLOGIA MÉDICA
Al. São Caetano, 2790 | Santa Maria
CEP 09560-500 | São Caetano do Sul/SP
Tel 11 3775 0300
Email info@fami.com.br | www.fami.com.br

RECOMENDAMOS

BACTERICIDA    FUNGICIDA    ESPORICIDA

LAVADORA E DESINFETADORA 
DE COMADRES E RECIPIENTES - Desinfecção térmica;

- Descarga automática e autolimpeza da cuba;
- Melhores condições de trabalho aos profissionais
da saúde
- Sustentável, apresenta eficiência nos processos de 
limpeza e desinfecção térmica com baixo consumo
de água 

A única máquina 

sem

 

contato 

manual

para utilização na Lavadora Desinfetadora
ÚNICO detergente TESTADO E VALIDADO

de Comadres e Recipientes (CLINOX 3A). 
Composto por ácido cítrico, álcool graxo
etoxilado/propoxilado e água.

Compatível com produtos para saúde de aço 
inoxidável, plástico, vidro e com limpeza 
automatizada de comadres, papagaios, 
jarros, bacias e demais utensílios. Promove a 
limpeza dos produtos sem deixar manchas.

RECIPIENTES EM AÇO INOX AISI 304

Cores Disponíveis

RECIPIENTES EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL

Disponível em galão de 5 litros
em caixas com 4 unidades
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