
SERVIÇOS PARA CASA DE BANHO 

Mãos limpas com mais proteção 

HIGIENE FEMININA │CUIDADOS COM AS MÃOS │TRATAMENTO DO AR │LIMPEZA SANITA/URINOL │CUIDADOS INFANTIS  



Opte por umas mãos limpas na sua casa de 

banho 

 

A promoção dum ambiente com mãos limpas é uma das maneiras mais 

simples de evitar a disseminação de infeções. A gama de sabonetes e 

desinfetantes da Cannon Hygiene elimina 99% dos germes  e cria uma 

barreira de proteção contra a contaminação cruzada.   

SABÕES  E DESINFETANTES  

Os nossos sabões, desinfetantes e dispensadores incorporam a última tecnologia 

em higiene para as mãos e fornecem a respetiva desinfeção eficaz em qualquer 

casa de banho. 

Disponíveis em modelos manuais ou automáticos, incorporam bolsas herméticas, 

válvulas unidirecionais, sensores para as mãos ou manípulos que incorporam  

Polygiene® (aditivo anti-microbiano) para evitar a contaminação cruzada e a 

propagação de germes microrganismos 

 

                          De facto, a eficácia das espumas de sabão anti-microbianas da               

 Cannon Hygiene provaram serem eficazes contra o 

 Staphylococcus aureus e outras bactérias infeciosas. 

 

 Em ambientes onde não seja possível lavar  

 as mãos - na fábrica ou numa sala de espera –  

 ou seja necessária mais proteção, após a  

 utilização de fechos de portas ou autoclismos, 

 por exemplo, os nossos desinfetantes  

 fornecem mais segurança e uma solução  

 eficaz para a limpeza das mãos. 

 

Escolha os sabonetes e desinfetantes da Cannon Hygiene para: 

 Eliminar ativamente 99% dos germes  da casa de banho 

 Controlar as infeções com sabões e desinfetantes de que as pessoas gostem  

 Aumentar a proteção pessoal com combinações de desinfetantes/ sabões  

 Promover um local de trabalho mais saudável, com menos doenças  

 Introduzir um sistema mais higiénico na casa de banho  

 

A Garantia da Cannon Hygiene elimina 99% dos germes e o risco de 

contaminação cruzada promovendo uma casa de banho sem necessidade do 

contacto com as mãos.  

  


