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Grupo Internacional activo

em Quimica Aplicada

Sede em Gent - Bélgica

Acionista Privado 

Business–to-business

Presente em 28 paises

11 fábricas próprias

(BE (2), UK(2), FR (2), CZ, IT, 

TK, ML, BR)

> 850 empregados
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CHEMICALS



YOUR PARTNER IN HYGIENE CHEMICALS



Tecnologia de Lavandarias,
paixão por lavandarias

Setor profissional de tratamento de roupa

➢ Lavandarias Industriais 

• Roupa Hoteleira 

• Roupa do Setor da Saúde 

• Texteis Industriais 

• Tapetes

➢ Lavandarias Internas (próprias)

➢ Cadeias de Limpeza a Seco

61%



Tecnologia de Lavandarias,
paixão por lavandarias

As nossas soluções : 

Auditorias & Consultoria

Sistemas de Gestão de Energia

Sistemas de Gestão de Água

Sistemas de doseamento e SGI

Detergentes & processo de 
lavagem

Conceito Total 

61%



Tratamento Têxtil

La Reine des 

Blanchisseusses
Queen of washer

„Le Petit Journal“ 1893

Remoção de 
Sujidades

Manter os tecidos
Eliminar 

Microrganismos

http://queconceito.com.br/microrganismos


Tratamento Têxtil

Outros Factores a ter em conta:

➢ Minimizar dano químico e mecânico

➢ Maximizar a produtividade

➢ Minimizar consumo de energia

➢ Minimizar consumo de água

➢ Minimizar o impacto ambiental

➢ Garantir a fiabilidade do processo

Remoção de 
Sujidades

Manter os tecidos
Eliminar 

Microrganismos



Processos de lavagem: Operações

Molha

Pré-lavagem

Lavagem
•Remoção de Sujidade

•Desinfeção

•Tratamento Final

Lavagem

Branqueamento

Desinfeção

Enxaguamento

Neutralização

Acabamento



Processos de Lavagem:
Remoção de Sujidade

Circulo de Sinner Critérios de Seleção

➢Tipo de Sujidade

➢Grau de Sujidade

➢Fibra Têxtil

➢Acabamento têxtil 
(Cor, caracteristicas técnicas)

➢Qualidade da água

➢Equipamentos de 
Lavagem

ÁGUA



HIPOCLORITO 
DE SÓDIO

• Eficaz a baixas 
temperaturas 
(Frio a 60ºC)

• Fixa algumas 
manchas 
hospitalares 
(ex. 
clorohexidina)

• Maior 
deterioração da 
roupa

• Maior 
toxicidade 
ambiental

PERÓXIDO DE 
HIDROGÉNIO

• Temperaturas 
acima de 80ºC

• Não fixa manchas 
hospitalares

• pH > 11,0 

• Deterioração da 
roupa moderada

• Termodesinfeção

• Maior tempo de 
desinfeção (15 
min – 80ºC ou 
10min a 90ºC)

• Impacto 
ambiental 
moderado (T e 
pH)

ÁCIDO 
PERACÉTICO

• Temperaturas 
médias (60ºC-
70ºC)

• Não fixa 
manchas 
hospitalares

• pH moderado

• Menor 
deterioração da 
roupa

• Maior 
sensibilidade 
com proteínas

• Menor tempo 
de desinfeção 
(10 min)

• Baixo impacto 
ambiental

• Elevado 
espectro de 
actuação

Á. PERACÉTICO 
(IN SITU)

• Temperaturas 
baixas (40ºC-
60ºC)

• Não fixa 
manchas 
hospitalares

• pH neutro

• Menor 
deterioração da 
roupa

• Menor tempode 
desinfeção (10 
min)

• Baixo impacto 
ambiental

Desinfeção: 
Substâncias Ativas



Eliminação de Microrganismos
Considerações

Desconhecemos legislação portuguesa aplicável a 
Lavandarias no que diz respeito a exigências de 
higienização

Utilizamos como referência parametros de 
Alemanha, Holanda, França ou Inglaterra nos
sistemas implementados nas Lavandarias
Hospitalares

Utilizamos laboratórios acreditados para comprovar
eficácia dos sistemas oferecidos e instalados nos
clientes: Hohenstein, CCD, Centexbel entre outros

Utilizamos produtos registados na DGS como
desinfetantes: Sanoxy e Peracid Asepsis, ambos 
com base em ácido peracético.



Eliminação de Microrganismos
Considerações

Foi publicada nova legislação europeia “Biocidal
Product Registration” (BPR, Regulation EC 
528/2012) com o objetivo de melhorar o 
movimento livre de Biocidas na União Europeia, 
garantindo um elevado nível de proteção da saúde 
humana e de animais e do ambiente.

Todos os fabricantes de substâncias ativas e de 
produtos biocidas têm de adaptar todos os seus
produtos biocidas e registá-los segundo o 
calendário definido pela União Europeia (em curso)



Eliminação de Microrganismos
Que níveis de higiene atingir na lavandaria?

Objectivo: 
“Microbiologically safe for purpose” (MSP).

➢ Reduzir o numero de microrganismos vivos na
proporção suficiente para limitar a sua libertação da
superfície têxtil, e deste modo, prevenir a 
transmissão de infecções nas condições de aplicação
previstas.

➢ “MSP” - a remoção de microrganismos pode ser 
conseguida através de uma acção mecânica ou por
aplicação de um procedimento que elimine ou
inactive os microorganismos por acção na sua
estructura ou metabolismo.

➢ “MSP” – na ausência de imposições legais, os níveis
de higiene devem ser estipulados internamente ou de 
acordo com o previsto pelas instituições.



Testes de Desinfeção
DESinfection-controller

Teste bioindicador

➢ Amostras de algodão contaminadas com bactérias de teste

• Enterococcus faecium

▪ 103, 104, 105, 106, 

• Membrana resistente à temperatura e produtos químicos

▪ Permeável ao banho de lavagem

▪ Hermético para os microrganismos

• Desenvolvido por Institute of Hygiene and Medical Science

▪ Alemanha

• Comercializado por Cleaning Consultancy Delft (CCD)

▪ Holanda

➢ Objetivo: Redução logaritmica minima de 105



Fiabilidade de Processos

Controlo de produtividade, carga, consumos de água, energia 
e produtos químicos

Alarmes de não-conformidades do processo de lavagem 

Relatórios de Indicadores de Desempenho Chave e validação 
de higienização

Medição e registo automático de parâmetros físico-químicos 
condicionantes da lavagem 



Pergunte...
...nós respondemos


