
AGADERM

30 mL 500 mL 1 L 5 L

JerricanDesinfectante anti-séptico para mãos com máxima eficiência. 
Contém álcool etílico, isopropílico e dermoprotector. 
Deixa as mãos suaves, frescas e desinfectadas.

AGADERM +
Desinfectante anti-séptico para mãos com fórmula melhorada para 
a protecção da pele. Contém álcool etílico e isopropílico, a 70 % vol 
e dermoprotector. Deixa as mãos suaves, frescas e desinfectadas.

Emb.
+ pulverizador 

Emb.
+ doseador 

Emb.
+ doseador 

Solução completa de desinfecção. Inclui uma embalagem de 
AGADERM com dispensador 500 ml, uma embalagem de 100 
toalhetes desinfectantes, uma embalagem de AGASEPT com pistola 
250 ml, e uma embalagem de Álcool Etílico Sanitário a 70%vol.

KIT SABA Conj.
unitário

SELECÇÃO DE PRODUTOS DESINFECTANTES E ANTISÉPTICOS

Embalados individualmente, impregnados com Álcool Etílico Sanitário 
a 70%vol. Eficazes, seguros, práticos e convenientes. Indicados para 
a desinfecção de mãos e superfícies, por pessoas de todas as idades. 
Comprovada acção batericida e fungicida.

TOALHETES DESINFECTANTES c/ ÁLCOOL

10 un

Caixa

100 un

Caixa

200 un

Caixa
dispensadora

2000 un

Caixa

Desinfectante para objectos e superfícies. Não é necessário 
passar por água após aplicação. Com pistola para uma 
aplicação eficaz e económica.

AGASEPT - Superfícies

Anti-séptico para desinfecção cutânea em embalagem 
com pulverizador.

AGASEPT - Solução cutânea

250 mL 500 mL 5 L 10 L

Emb.
+ vaporizador

250 mL

Emb.
+ pistola

Emb. Jerrican Jerrican
+ aplic. 330 mL  

**

Solução completa de desinfecção pensada para o viajante. Inclui uma 
caixa de 10 toalhetes desinfectantes com álcool etílico 70% vol, uma 
embalagem de AGADERM + 30 ml e outra de AGASEPT 30 ml, em 
formato spray, e ainda um saco de plástico transparente com fecho. 
Todos os componentes estão em conformidade com o regulamento 
820/2008 da Comissão Europeia que define as directivas de 
segurança na aviação.

KIT DESINFECÇÃO EM VIAGEM Conj.
unitário

*

*Favor consultar disponibilidade. www.aga.pt    http://aga-previna-a-gripea.blogs.sapo.pt/



Nome:

Empresa:

Morada:

 

Fax:                         Email:

Estou interessado em encomendar:

Enviar para:        comercial@aga.pt       encomendas@aga.pt
   Fax: 21 9409 260  ou  22 8323 060

Produtos

TOALHETES
DESINFECT.

AGASEPT c/ pistola

AGASEPT c/ vaporizador
AGASEPT  jerrican

KIT SABA

KIT VIAGEM

Capacidade Quantidade Total Unidades +Info

Estou interessado em mais informações

10 un.

AGADERM c/ dispensador 500 mL x 24

AGADERM c/ dispensador 500 mL x 12

AGADERM 500 mL x 6

AGADERM c/ vaporizador 30 mL x 24

AGADERM c/ dispensador 1000 mL x 12
AGADERM c/ dispensador 1000 mL x 6

AGADERM 1000 mL x 12

250 mL

250 mL

5 L x 1

x 24

x 12

NIF: Telef:

Dept:

@

AGADERM  jerrican 5 L x 1

AGADERM + c/ dispensador 500 mL x 24

AGADERM + c/ dispensador 500 mL x 12

AGADERM + 500 mL x 6

AGADERM + c/ vaporizador 30 mL x 24

AGADERM + c/ dispensador 1000 mL x 12
AGADERM + c/ dispensador 1000 mL x 6

AGADERM + 1000 mL x 12

AGADERM +  jerrican

cx. expositora
retráctil

cx.

cx.
cx. dispensadora

5 L x 1

x 1

x 5

x 12

10 un. x 24

100 un. x 1

200 un. x 1

2000 un. x 1

C. Postal

www.aga.pt    http://aga-previna-a-gripea.blogs.sapo.pt/


