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CATÁLOGO GA3INT
SAFETY COVID19

SOBRE NÓS
Somos uma recente empresa que nasceu com o

Temos como missão ajudar, tanto instituições como

surgimento de novas necessidades de proteção e

pessoas, a minimizar o risco de infeção por agentes

combate ao novo Corona Vírus, que tantos danos

patogénicos e consequentemente evitar a sua

tem causado ao nosso País e ao Mundo em geral.

propagação.
Na Ga3Int, acrescentamos valor nas diferentes áreas

A Ga3Int aposta em soluções integradas

de atuação e distinguimo-nos pela vasta gama de

baseadas em três princípios chaves: Pessoas;

produtos

Ambientes; Superfícies

inovação e sustentabilidade.

de

excelência,

competência

técnica,

SERVIÇOS
DESINFEÇÃO SANICOOL
A única tecnologia que integra
UV- Ultra Violeta + Filtragem
catalítica.

IONIZAÇÃO
Garante um ambiente
higienizado, desinfetado e
esterelizado.

SERVIÇO DE DESINFEÇÃO

BACOBAN

Desinfeção de Espaços e Superfícies

Eficácia

por orçamento, feito à medida de

durante 10 dias. Não é corrosivo,

necessidades

podendo ser aplicado em formato de

específicas.

de

desinfeção

garantida

Elimina os vírus e bactérias

Realizamos visitas por forma a

pulverização ou nebulização.

existentes em suspensão no ar.

analisar a duração do serviço.

Processo feito por nós ou pelo

M-CAM SH50 | M-CAM SH300

próprio Cliente.

CONSUMÍVEIS | SEGURANÇA ALIMENTAR
Máscaras Cirúrgicas Tipo II | Máscaras Cirúrgicas Tipo IIR | Máscaras KN95 | Máscaras FFP2 | Máscaras Cirúrgicas Pediátricas | Luvas Vinil | Luvas
Latex | Luvas Nitrilo | Fatos Descartáveis | Torre Dispensadora de Álcool Gel | Tapete Desinfetante | Desinfetante Álcool Gel | Desinfetante de
Superfícies | Termómetro | Pastilhas FoodSaf | Óleo Test | Planos de Contingência e Higienização | E muito mais...

DESINFETANTES
Álcool-Gel Desinfetante 5L
Gel desinfetante - 80% vol.
• 100% natural | Eficaz contra vírus, bactérias e fungos
• Fórmula desenvolvida com um complexo dermoprotetor, que assegura
uma segurança cutânea, mesmo em uso prolongado
• Antimicrobiano

Álcool-Gel Desinfetante 500ml
Volátil, seca facilmente as mãos e não deixa resíduos
Solução alcoólica > 70% em gel
Água, Álcool etílico e agentes espessantes.
• 100% natural | Antimicrobiano
• Eficaz contra vírus, bactérias e fungos
• Fórmula desenvolvida com um complexo dermoprotetor, que assegura
uma segurança cutânea, mesmo em uso frequente e prolongado

DESINFEÇÃO
DE ESPAÇOS
E
SUPERFÍCIES
A nossa missão servi-lo bem.

Serviço de desinfeção de espaços interiores e exteriores,
com aplicação de produtos desinfetantes, virucidas,
bactericidas, fungicidas, classificados como de alto nível de
Desinfeção, para combater os mais variados tipos de vírus,
bactérias, micobactérias, esporos bacterianos e fungos nos
mais diversos locais em ambientes interiores e exteriores.

Habitações, hospitais, lares de idosos, clínicas, hotéis,
restaurantes e outros estabelecimentos hoteleiros, Centros
comerciais, Creches, ATL’s, escritórios, fábricas, lavandarias,

Atuamos onde existe potencial risco de contaminação e de

repartições públicas, adegas, etc.

contágio, oferecendo um serviço de grande qualidade e

Aeronaves, Navios, Veículos pesados de passageiros e

profissionalismo que garante a total desinfeção dos espaços

de mercadorias, Frotas automóveis, Parques de

tratados, e a segurança das pessoas que os utilizam no dia-a-

estacionamento, Jardins, Espaços públicos de exterior,

dia.

etc

10 DIAS DE DESINFEÇÃO
GARANTIDA
Parece mentira, mas não é!

Produto de limpeza para superfícies e/ou ambientes, acessórios médicos e equipamentos. Este produto pode ser aplicado por pulverização
ou nebulização.
Efeito duradouro antimicrobiano e desactivador de vírus até 10 dias testado em conformidade com ASTM E 2180.
É eficaz contra: bactérias, fungos, viroses (hepatitis B e C, HIV, gripe incluindo H5N1 e H1N1, rotaviroses e adenoviroses).
Com apenas uma aplicação irá poupar muito tempo e dinheiro, isto é, depois de aplicar o BACOBAN não precisa de utilizar outros produtos
desinfetantes durante os próximos 10 dias.

Este é o produto que todos precisamos!

Pode confiar em
nós para
responder às suas
necessidades.

FACILIDADE
Sempre que possível e dependendo da localização, fazemos questão
de proceder à entrega dos artigos adquiridos diretamente ao Cliente.
Embora possam também ser enviados por CTT ou Transportadora.

SATISFAÇÃO
É para Nós extremamente importante que os nossos
Clientes se sintam seguros e conscientes de que os
produtos adquiridos são de confiança e elevada qualidade.
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OBRIGADO!

JUNTOS PELA SUA SEGURANÇA

