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MISSÃO
Levar aos nossos clientes 
e parceiros, inovações 
personalizadas em higiene e 
limpeza, combinando qualidade 
sustentabilidade e economia.

VALORES
Honrar os compromissos com 
profissionalismo, respeitando 
não só as leis dos homens, mas 
acima de tudo as Leis Divinas.  

VISÃO
Ser obstinado pela qualidade 
contínua, conquistando 
a liderança em serviços e 
processos de higiene e limpeza.                      

 Fundada em 1992, a Iswara Indústria e Comércio de Produtos 
Químicos Ltda., proprietária da marca D&A, nasceu das paixões pela 
química e pela inovação. Com a matriz situada em Curitiba/Pr, atualmente 
possui um parque fabril com capacidade de produzir 2 milhões de litros 
de fórmulas químicas em misturas específicas e reação e síntese mês, que 
atendem as necessidades de diversos segmentos: Industria de alimentos e 
bebidas, Lavanderias Industriais, Food Service, Supermercados Frigorificos/
Abatedouros, Hotelaria, Educação, Higiene Automotiva, Tratamento de 
Pisos.
 Higiene e Limpeza está em nosso dn&a. Por isso, contamos 
com um Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento responsável por 
criar novos produtos e melhorar os já existentes, de acordo com as 
necessidades de nossos clientes e as oportunidades de mercado. O corpo 
técnico responsável por essa área é formado por profissionais altamente 
qualificados e com currículos impecáveis no segmento Químico. 



FRIGORÍFICO / 
ABASTECIMENTO

Sistema de diluição individual

Diluidor DHD - com 2 entradas 
para químicos mais enxágue

Dosador individual para máquina 
de lavar louças



É um detergente com alto poder de 
espuma, que possui em sua formu-
lação tensotivos em meio alcalino, 
que proporciona limpeza eficaz em 
superfícies e equipamentos que con-
tenham gordura, proteínas, amido, 
açúcares, etc.
Pode ser utilizado com auxílio de 
equipamentos D&A geradores de es-
puma, ou manualmente, em diversos 
tipos de superfícies (exceto superfí-
cies suscetíveis a corrosão).

Pode ser utilizado com auxílio de 
equipamentos D&A geradores de es-
puma, ou manualmente, em diversos 
tipos de superfícies (exceto superfícies 
suscetíveis a corrosão). Produto tec-
nologicamente produzido a partir do 
aprisionamento de substâncias “tensoa-
tivas” em um meio fortemente alcalino, 
resultando num poderoso detergente 
de alta espuma aderindo às superfícies 
verticais e horizontais. Desta forma, gor-
duras, sangue e resíduos protéicos são 
eliminados com um rápido enxágue. 
Além de ser eficaz na remoção de suji-
dades protéicas por oxidação, confere 
brilho aos equipamentos de aço inoxi-
dável e alvejamento em pisos e azulejos.

Produto tecnologicamente produzido a 
partir do aprisionamento de substâncias 
“tensoativas” em um meio fortemente 
alcalino, dotado de cloro ativo estabili-
zado. Esta reação resulta num poderoso 
detergente gel de alta espuma, que ade-
re às superfícies verticais e horizontais, 
oferecendo um maior tempo de contato 
do produto na superfície, permitindo 
que os agentes peptizantes presentes na 
formulação dispersem e suspendam a 
matéria coloidal, dividindo a sujidade de 
natureza oleosas ou gordurosas, imicí-
veis na água em gotículas microscópicas, 
tornando-as miscíveis em meio aquoso, 
desta forma, gorduras, sangue e resíduos 
protéicos são eliminados com um rápido 
enxágue.

 

INTER PLUS ESPUMA CLOR FORCE CLORIGEL FORCE OXIGEN

DETERGENTE ALCALINO 
CONCENTRADO  DETERGENTE ALCALINO 

CLORADO  DESINCRUSTANTE ALCALINO 
CLORADO  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO

• Todos tipos de superfícies e pisos 
  laváveis 
• Limpeza manual de utensílios 
• Panelas
• Vidros
• Talheres

INDICAÇÃO

• Superfícies de aço inox
• Bancadas
• Pisos laváveis
• Azulejos 

INDICAÇÃO

• Indústrias alimentícias
• Laticínios
• Frigoríficos
• Industria de bebidas

INDICAÇÃO

1:100 (1 litro de produto para 100 
litros de água, equivalente a 1% de 
solução).

DILUIÇÃO

1:50  (1 litro de produto para 50 litros 
de água, equivalente a 2% de solu-
ção).

DILUIÇÃO

1:200 (1 litro de produto para 200 litros 
de água, equivalente a 0,5% de solu-
ção).

DILUIÇÃO

BB 5L
Cx4x5L
BB 20L

APRESENTAÇÃO

BB 5L
Cx4x5L
BB 20L

APRESENTAÇÃO

BB 5L
Cx4x5L
BB 20L
BB 50L

APRESENTAÇÃO

D E T E R G E N T E D E T E R G E N T E D E T E R G E N T E D E S I N F E T A N T E

Isento de 
fragrância

Amarelo

FRAGRÂNCIA COR

Isento de 
fragrância

Levemente 
amarelado

FRAGRÂNCIA COR

Isento de 
fragrância

Amarelo

FRAGRÂNCIA COR

Isento de 
fragrância

Incolor

FRAGRÂNCIA COR

Desinfetante concentrado a base de 15% 
de Ácido Peracético, desenvolvido para 
desinfecção de superfícies de aço inoxidá-
vel e equipamentos tais como tubulações, 
envasadoras, tanques misturadores, cilin-
dro-cônico, banhos germicidas, tanques 
de estocagem, de transportes e sistemas 
‘‘CIP’’(Cleaning in Place), em industrias de be-
bidas, laticínios, e alimentícia em geral.
Submetido ao estudo realizado em labo-
ratório credenciado junto a ANVISA para 
avaliação de atividade bactericida e foi con-
siderado eficaz frente as seguintes Cepas (na 
diluição recomendada):
Salmonellacholeraesuis
Escherichia coli
Staphylococcusaureus

DESINFETANTE A BASE DE 
ÁCIDO PERACÉTICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

• Indústrias alimentícias
• Laticínios
• Frigoríficos
• Indústria de bebidas
• Todos sistemas de limpeza CIP

INDICAÇÃO

1:560 (1 litro de produto para 560 li-
tros de água, equivalente a 0,18% de 
solução).

DILUIÇÃO

BB 5L
Cx4x5L
BB 20L
BB 50L

APRESENTAÇÃO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 49 DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2006

ANVISA
PRODUTO RETISTRADO NA ANVISA 

SOB O Nº 317580074

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 49 DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2006

ANVISA
PRODUTO RETISTRADO NA ANVISA 

SOB O Nº 317580069

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 49 DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2006

ANVISA
PRODUTO RETISTRADO NA ANVISA 

SOB O Nº 317580045

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 49 DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2006

ANVISA
PRODUTO RETISTRADO NA ANVISA 

SOB O Nº 25351.221691/2002-02
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SANICID DESINFETANTE A BASE DE 
BIGUANIDA POLIMÉRICA BACTER PLUS

D E S I N F E T A N T E D E S I N F E T A N T E D E S I N F E T A N T E

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 49 DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2006

ANVISA
PRODUTO RETISTRADO NA ANVISA 

SOB O Nº 317580059

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 49 DE 14 DE 
SETEMBRO DE 2006

ANVISA
PRODUTO RETISTRADO NA ANVISA 

SOB O Nº 317580047

Desinfetante e limpador para áreas de 
manipulação de alimentos, ideal para 
desinfecção em açougues, peixarias e 
áreas de processamento de alimentos, de 
laticínios e cozinhas industriais. Elaborado 
após um longo período de estudos, traz 
em sua formulação a exata combinação 
de quaternários de amônio, potencia-
lizando a ação germicida e tornando-o 
mais ativo na ação antimicrobiana. Sani-
cid comprova sua eficiência na diluição 
de 1 litro de produto para 500 litros de 
água, superando qualquer outro germi-
cida quaternário de amônio, pois possui 
grande tolerância pela água dura; amplo 
espectro germicida, agindo sobre os ger-
mes gram-positivos, mesmo o Staphylo-
coccus aureus resistente aos antibióticos, 
sua eficiência não para, Sanicid também 
é eficaz sobre os germes gram-negativos, 
inclusive a Pseudomonasaeruginosas, 
algas e fungos. Comprovadas através de 
laudos emitidos por laboratório REBLAS 
(rede de laboratórios analíticos em saú-
de, públicos ou privados, habilitados pela 
ANVISA).

Destinado principalmente às indústrias 
alimentícias em geral e para aquelas sob 
a égide da Inspeção Federal. Para uso em 
superfícies onde se dá o preparo, consu-
mo e estocagem dos gêneros alimentí-
cios, de acordo com a Resolução nº 211/
MS/ANVS de 18/06/1999.

Segurança e economia, é o que pro-
porciona o Bacter Plus, um desinfetante 
para hortifruticolas à base de hipoclorito 
de sódio 2% de cloro ativoestabilizado, 
o que garante eficiência antimicrobiana 
comprovada por laudos realizados em 
respeitável laboratório Nacional (REBLAS), 
contra os principais e mais resistentes 
microrganismos (Escherichia coli e Ente-
rococcusfaecium) comuns em verduras, 
legumes e frutas.

DESINFETANTE A BASE DE 
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO

SANITIZANTE A BASE DE 
BIGUANIDA POLIMÉRICA

DESINFECÇÃO PARA FRUTAS 
LEGUMES E VERDURAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO

• Indústrias alimentícias
• Laticínios
• Frigoríficos
• Indústria de bebidas

INDICAÇÃO

• Indústrias alimentícias
• Laticínios
• Frigoríficos
• Indústria de bebidas

INDICAÇÃO

Desinfecção:
• Frutas
• Legumes
• Verduras

INDICAÇÃO

1:500 (1 litro de produto para 500 li-
tros de água, equivalente a 0,2% de 
solução).

DILUIÇÃO

Após limpeza da superfície ou utensílio 
a ser higienizado, aplicar uma solução a 
1% (uma parte de produto para 99 par-
tes de água) com o auxílio de um pano 
limpo, imersão ou aspersão. Deixar agir 
por pelo menos 10 minutos. A solução 
do produto, também poderá ser pul-
verizada em paredes, equipamentos e 
utensílios, utilizando-se um pulverizador 
manual ou automático. 
Indústria alimentícia: utilizar solução 
de 0,1 a 2,0% com tempo de contato de 
20 minutos. 
Limpezas CIP: deixar recircular na tubu-
lação pelo tempo mínimo de 5 minutos.
Ambientes contaminados: preparar 
solução a 1,0% com tempo de contato 
de 15 minutos.

DILUIÇÃO

O produto deve ser utilizado diluído 
segundo o Informe técnico da ANVISA 
D.O.U de 24/12/08:
Garantir 200 ppm de cloro ativo (1 
parte do produto para 200  partes de 
água 0,5%). 
Garantir 100 ppm de cloro ativo (1 
parte do produto para 100  partes de 
água 1%).

DILUIÇÃO

BB 5L
Cx4x5L

APRESENTAÇÃO

BB 5L
Cx4x5L

APRESENTAÇÃO

BB 5L
Cx4x5L

APRESENTAÇÃO

Isento de 
fragrância

Vermelho

FRAGRÂNCIA COR

Isento de 
fragrância

Incolor

FRAGRÂNCIA COR

Isento de 
fragrância

Incolor

FRAGRÂNCIA COR
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