Vitrine
Bom Princípio Alimentos lança
Geleia Diet em porção individual

Visando
atender
o mercado de Food
Service, como hotéis,
pousadas, restaurantes, escolas e hospitais
com produtos destinados
aos que possuem restrições
alimentares, a Bom Princípio Alimentos acaba de lançar a Geleia Diet em prática porção
individual de 15 g. Além dessa novidade,
toda a linha de Geleias em blister passou por
uma renovação visual e agora é apresentada
com um layout mais claro, direto e atrativo,
onde a imagem maior da fruta visa evidenciar o sabor de cada uma das geleias. Contato
– www.bomprincipioalimentos.com.br

MBM Brasil
importa talco
removedor de cera

A MBM Brasil está importando o talco removedor de cera da Crystalcor
Performance, um produto
inovador e 100% natural.
Ideal para porcelanatos, ele atua removendo, com
facilidade, a cera protetiva e as sujidades retidas
sobre a superfície, proporcionando brilho instantâneo sem causar qualquer dano ao piso. O produto rende cerca de 20m² por frasco e, além de
limpar, revitaliza e protege o material. Fácil de
aplicar, pode ser manuseado por qualquer pessoa.
É só borrifar o produto a seco sobre a peça e fazer uma fricção suave com uma esponja macia ou
fibra branca. Os componentes irão se desprender
da camada superficial e trazer o brilho de volta ao
porcelanato. Contato - www.mbmbrasil.com

Portas corta-fogo são apresentadas
pela Assa Abloy

A Assa Abloy Brasil ao adquirir a empresa Metalika, passou a oferecer ao mercado
da construção soluções completas para saí-
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das de emergência
e rotas de fuga. As
portas
corta-fogo
da Metalika estão
disponíveis nas categorias leve e industrial. Na categoria leve, a indústria
fabrica e comercializa três das quatro
categorias de portas
corta-fogo existentes no mercado para
saídas de emergência de edifícios residenciais, comerciais
e industriais. São
as portas P60; P90 e P120, assim classificadas
em função do tempo que resistem ao fogo nos
ensaios a que são submetidas segundo a NBR
6479. Contato - www.metalika.com.br

SuperBAC apresenta solução
para entupimento de mictórios

Entupimentos e odores são problemas recorrentes em mictórios, isto ocorre em função da
incrustação de ureia na tubulação. A empresa
SuperBAC disponibiliza a única solução biotecnológica autodosadora (sem a necessidade de
bombas dosadoras) para o tratamento de mictórios. A pastilha, aplicada diretamente no mictório, libera microrganismos de forma contínua
para degradação da ureia. A utilização da solução SuperBAC elimina a necessidade de aplicação de produtos químicos para controle de odor,
assim como equipamentos para desobstrução da
tubulação. Contato – www.superbac.com.br

