
Preparamos este material para que você 
saiba como protegemos seus ambientes, 
sejam eles: Residenciais, Comerciais, 
Corporativos, e Condominiais.

Produto Registrado



Não tem sido fácil lidar com tantos protocolos e cuidados com 
a higienização dos espaços que vivemos ou trabalhamos. Por 
este motivo, a Clean Help é a sua grande aliada.

Realizamos o serviço de desinfecção de ambientes 
residenciais, comerciais, corporativos e condominiais.

Nosso Método de Aplicação por Névoa Seca é o mais 
moderno e seguro no mercado, eliminando Vírus, Bactérias 
e Fungos. Elimina inclusive a família Coronavírus.

Desinfecção de 
Ambientes. 
Como funciona?



BENEFÍCIOS
• 21 dias de proteção ativa;
• Elimina Vírus, Bactérias e Fungos;
• Aplicação Seca: rápida e segura;
• Seguro para pessoas e animais;
• Não deixa resíduos;
• Não danifica superfícies;
• Hipoalergênico;
• Pet Friendly;
• Não agride plantas;
• Aplicação com o método Névoa Seca;
• Produto regulamentado pela ANVISA;
• Utilizado amplamente em hospitais;
• Utilizado na Europa, Ásia e América do Norte;
• Produto fabricado sob o Sistema de Gestão de 

Qualidade ISO 9001: 2015;
• Recomendado pelo Ministério da Saúde;
• Melhor Custo x Benefício do mercado;
• Serviço especializado com equipe treinada.



A desinfecção de ambientes é realizada 
com um equipamento que pulveriza o 
produto na forma de Névoa Seca. 

Este é o método de aplicação mais eficaz e 
seguro do mercado, pois a névoa formada 
pelo produto alcança todos os espaços, 
frestas e superfícies dos ambientes. 

Por ser uma aplicação seca, não danifica 
qualquer tipo de superfície, e não deixa 
marcas ou resíduos. 

Vírus, Bactérias e Fungos acabam por ser 
desabilitados em no máximo 5 minutos. 

O produto oferece proteção ativa por até 21 
dias após a aplicação. O principal ativo da 
nossa fórmula Desinfec* é o Quaternário de 
Amônio, amplamente utilizado ao redor do 
mundo, inclusive em hospitais. 

Nossa equipe é especializada e treinada, 
garantindo a aplicação correta. Isso garante 
a ampliação da segurança dos ambientes, 
reduzindo a possibilidade de vetorização da 
contaminação. Aguardamos seu contato! 

*Elimina inclusive toda a família Coronavírus.

Como é aplicado?
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Produto Regulamentado pela ANVISA

Elimina Vírus, Bactérias e Fungos

Aplicação rápida

Equipe treinada e especializada

Pet Friendly e Hipoalergênico à pessoas

Cuide do seu ambiente e das pessoas

Aplicação por Névoa Seca: eficaz e seguro

Ambientes protegidos por até 21 dias

Não perca tempo. Proteja-se!

Agendamento rápido e fácil

Pagamento facilitado

Atendimento diferenciado e profissional



51 98924.3491

www.cleanhelpbrasil.com.br

cleanhelpbrasil@gmail.com
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