
TIDASTIDAS
Sistema profissional de 
desinfecção, limpeza e tratamento
O sistema TIDAS garante o tratamento integral dos equipamentos e 
desinfecção ambiental eliminando bactérias, odores, fungos e ácaros de 
uma forma rápida, prática e segura, com todas as garantias sanitárias. 

SISTEMA TIDAS CLIMATIZAÇÃO
Tratamento integral para eliminação de ácaros, fungos, bactérias e maus 
cheiros que se acumulam nos sistemas de climatização.

SISTEMA TIDAS HIGIENE AMBIENTAL
Aerossóis de descarga automática que eliminam bactérias, fungos, 
ácaros e maus cheiros no ambiente.

DESENGORDURANTE AC2 
Detergente desengordurante, desencrostante de uso profissional, para 
equipamentos e sistemas de climatização que dissolve eficazmente 
gorduras e sujidade acumulada.

CUMPRE AS NORMAS

EN1276
EN1650
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TIDAS CLIMATIZAÇÃO 
Packs de 300/600 ml
Tratamento integral para eliminação de ácaros, 
fungos, bactérias e maus cheiros que se acumulam 
nos sistemas de climatização.

Tratamento integral para equipamentos de 
climatização.

O pack é formado pelos produtos:
CARAMBA AIRE SANO  
DESINFECTANTE AR CONDICIONADO 
Combate os graves problemas causados por 
fungos e bactérias que se acumulam nos 
sistemas de ar condicionado.
A sua eficácia desinfectante evita infecções 
respiratórias, contágios e maus cheiros 
provocados pela descomposição orgânica. 
Cumpre as normas UNE-1276 (eficácia 
bactericida) e UNE-1650 (eficácia fungicida). 
+ 
CARAMBA AIRE SANO 
INSECTICIDA E ACARICIDA
Formado com piretrinas naturais que 
eliminam os insectos e os ácaros presentes no 
pó que se acumula em ambientes fechados, 
equipamentos industriais de climatização, 
automobilismo, transporte, etc.

Apresentação  
Aerossol de 300 ml, ref: 0101155
Aerossol de 600 ml, ref: 0101156

Aplicações 
Equipamentos, filtros e condutas de ar 
condicionado. 

Modo de utilização
Desligar o aparelho. Pulverizar sobre os 
orifícios de entrada e saída de ar, assim como 
sobre o filtro, que deve ficar totalmente 
impregnado. Deixar actuar 15 minutos.  

TIDAS CONDUTAS
Pack de 150 ml
Versão com válvula  de descarga para limpeza de 50 m 
de conduta com 1 só descarga (1,4 m de perímetro)

Tratamento integral para condutas.

O pack é formado pelos produtos:
CARAMBA AIRE SANO  
DESINFECTANTE AR CONDICIONADO  
+ 
CARAMBA AIRE SANO 
INSECTICIDA E ACARICIDA

Apresentação  
Aerossol de 150 ml com válvula de descarga, 
ref: 0101154 

Aplicações 
Condutas de ar condicionado. 

Modo de utilização
Com o sistema parado e todas as grelhas e 
saídas tapadas, introduzem-se os 2 produtos 
apertando totalmente a válvula por uma saída 
a meio da conduta e deixa-se actuar durante 
cerca de 15 min.
Arrancar o sistema e ventilar algum tempo até 
o local voltar a ser ocupado. 

TIDAS HIGIENE AMBIENTAL
Pack de 150 ml

 

Aerossóis de descarga automática que 
eliminam bactérias, fungos, ácaros e maus 
cheiros no ambiente.

O pack é formado pelos produtos:
CARAMBA AIRE SANO 
DESINFECTANTE AMBIENTAL
+ 
CARAMBA AIRE SANO 
INSECTICIDA E ACARICIDA
Formado com piretrinas naturais que 
eliminam os insectos e os ácaros presentes 
no pó que se acumulam em ambientes 
fechados.

Apresentação 
Aerossol de 150 ml com válvula de descarga, 
ref: 0101157  

DESENGORDURANTE AC2 

Detergente desengordurante, desencrostante 
de uso profissional, para equipamentos 
e sistemas de climatização que dissolve 
eficazmente gorduras e sujidade acumulada.

O efeito cítrico do AC2 elimina os maus 
cheiros provocados pela decomposição de 
matéria orgânica.

Não contém Hidróxido de Sódio (Soda 
Cáustica) por isso não é corrosivo e pode ser 
aplicado em superfícies de alumínio e até 
manuseado sem luvas.

Aplicações
Filtros, hottes de cozinhas, baterias de frio 
ou calor, serpentinas, equipamentos de 
difusão de ar, condensadores, carcaças de 
evaporadores, ventiladores, etc.

Modo de utilização
Pulverizar sobre a superfície a tratar, deixar 
actuar durante 10 minutos e enxaguar.

Precauções
Evitar o contacto com circuitos eléctricos

Apresentação
Pulverizador de 750ml, ref: 0101039
Vasilha de 5 litros, ref: 0101119
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