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ESPECIAL PROTEÇÃO 3

unidade de venda

unidade de venda

unidade de venda

tamanho

tamanho

tamanho

cor

cor

cor

quantidade por caixa

quantidade por caixa

quantidade por caixa

15 Blisters

15 Blisters

10 Blisters

-

-

código

código

código

MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS  - BLT.3

MÁSCARA COMUNITÁRIA DESCARTÁVEL

MÁSCARA COMUNITÁRIA DESCARTÁVEL - BLT.10

Ideal para servir de medida de proteção complementar às medidas de distanciamento 
social para controlo da COVID-19.
Nota: não poderão ser utilizadas por profissionais de saúde no exercício das suas funções.     
                

• Nível:3
• Cumprimento das Normas: conformidade verificada através do relatório CITEVE 
nº13846/2020

• EN 14683:2019 certificado para uso social
• Máscara reutilizável em polipropileno (PP)
• Número máximo de lavagens: 25
• A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e con-
servação

Ideal para servir de medida de proteção complementar às medidas de distanciamento 
social para controlo da COVID-19.
Nota: não poderão ser utilizadas por profissionais de saúde no exercício das suas funções.  

• Máscara higiénica de tripla camada de acabamento termoselado, com elásticos de 
fixação e pinça adaptável no nariz para um firme ajuste. 

• Camadas exterior e interior fabricadas em Non-Woven (polipropileno). 
• Camada intermédia em Meltblown (composta em 90% de polipropileno e em 10% de 
viscose).

• Apresentação em bolsa individual.
• Máscara com equivalência a máscara cirúrgica tipo IIR, certificado por laboratórios 
acreditados INTERTEK y SGS, com resultados de eficácia de filtração bacteriana (BFE) 

= a 98% e respirabilidade (pa/cm2) < 60, segundo EN 14683:2019+AC:2019.
• Não reutilizável.

Ideal para servir de medida de proteção complementar às medidas de distanciamento 
social para controlo da COVID-19.
Nota: não poderão ser utilizadas por profissionais de saúde no exercício das suas funções.  

• Máscara comunitária descartável nível 2
• Máscara ideal para ser usada pela população em geral. 
• Confecionada em 3 camadas TNT/Tecido barreira/TNT.
• Máscara de utilização fácil com dois elásticos para prender nas orelhas e ajustável ao 
nariz com clipe. 

• Confere conforto através de material respirável e que não irrita a pele. 
• Máscara não reutilizável. 
• Medidas: 175 x 95 mm. 

0310003001

0310003002

0310003004

0311901001

0311901004

Blister com 3 máscaras

Blister com 3 máscaras

Blister com 3 máscaras

Blister com 1 máscara

Blister com 10 máscaras

adulto

criança

adulto

adulto

adulto

branca

branca

preta

branca

azul

MÁSCARAS

NÍVEL
3

NÍVEL
2
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unidade de venda

unidade de venda

unidade de venda

tamanho

tamanho

tamanho

cor

cor

cor

quantidade por caixa

quantidade por caixa

quantidade por caixa

Caixa com 50 Blisters

40 Caixas com 50 máscaras

Caixa com 50 Blisters

código

código

código

MÁSCARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA KN95

MÁSCARA CIRÚRGICA NÍVEL I - TIPO IIR - EMB.50UNI

MÁSCARA PROTEÇÃO AUTO-FILTRANTE FFP2

• Ref: KN95
• Grau de Filtragem Bacteriana 
• >95%
• Estrutura Tridimensional 
• Dobra vertical para maior conforto e estabilidade
• 5 Camadas de Proteção 
• Filtro Meltblown, Tecido não tecido, Hot air cotton, Elástico branco, Clip nasal
• Uso Único 
• Normas Directivas • GB2626-2006 civil grade

A máscara cirúrgica previne a contaminação por partículas de grande dimensão e sal-
picos, além de reduzir a contaminação do meio ambiente pelo próprio.
A máscara cirúrgica pode ser utilizada em contexto comunitário (na rua, em restauran-
tes, grandes superficies, etc) como também em contexto profissional (hospitais, clínicas, 
etc).

• Material: Polipropileno
• Cor: Azul
• Dimensões: 17x5 x 9x5cm
• Tamanho: Único
• Esterilidade: Não Estéril
• Modelo: Estilo pregueado com elásticos com 3 camadas
• Normas Directivas: EN 14683:2019, eficiência filtro de bactéricas (BFE) 99%, Testes e 
certificadas de conformidade Laboratórios Equilibrium. Registo do produto no INFAR-
MED.

• Classificação do Produto: Dispositivo Médico de Nível I - Tipo IIR
• Uso Único
• Tripla Camada
• Fácil Ajuste
• Proteção Eficaz
• Produzido em Portugal (Garantia de Qualidade)

No contexto da pandemia, as FFP2 são recomendados para uso médico, apesar de 
serem categorizadas como um EPI e não como dispositivo médico. 
Este tipo de aparelhos de proteção respiratória (FFP2 e FFP3) para serem usados em 
contexto clínico não precisam de nenhum certificado médico. 
No entanto têm obrigatoriamente de ostentar a marcação CE e seguir a norma EN 
149:2001+A1:2019

• Ref. FFP2
• Grau de Filtragem Bacteriana • BFE 98%-99%
• Estrutura Tridimensional • Dobra vertical para maior conforto e estabilidade
• Uso Profissional •
• 5 Camadas de Proteção • Filtro Meltblown, Tecido não tecido, Hot air cotton, Elástico 
branco, Clip nasal

• Uso Único 
• Normas Directivas • Norma Europeia EN149:2001+A1:2009 e do regulamento (UE) 
2016/425

0310000095

0311905004

0310000295

Blister com 1 máscara

Caixa com 50 máscaras

Blister com 1 máscara

adulto

adulto

adulto

branca

azul

branca

NÍVEL
1
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unidade de venda

unidade de venda

unidade de venda

unidade de venda

características

características

características

características

quantidade por caixa

quantidade por caixa

quantidade por caixa

quantidade por caixa

24 Frascos

24 Frascos

50 Frascos

12 Frascos

6 Frascos

6 Frascos

código

código

código

código

FRASCO ÁLCOOL ETÍLICO                                                  

SPRAY DESINFETANTE ÁLCOOL GEL POCKET PARA MÃOS

LÍQUIDO DESINFETANTE ÁLCOOL GEL POCKET PARA MÃOS

SPRAY DESINFETANTE ÁLCOOL GEL COM ALOE VERA                                                                                                       

• Poderoso desinfetante e antissético
• Bactericida de largo espectro com ação fungicida, não tóxico e incolor.
• Aplicar diretamente sobre a pele ou objetos com o desinfetante.
• Disponível em frascos com 250ml: 70% vol. e 96% vol. 

• Fórmula de acordo com a OMS.
• Produto aprovado pela DGS.
• Solução para desinfeção das mãos em gel a 80 % álcool vol. v/v G.L
• Ideal para andar no bolso ou na mala para maior proteção, em qualquer sítio.
• Com spray para doseamento controlado.
• Com tampa Flip Top para melhor doseamento.

• Solução para desinfeção das mãos em gel a 70 % álcool vol. v/v G.L.
• Ideal para zonas de passagem de pessoas, escritórios e outras divisões.
• Eficaz contra a maioria dos vírus, fungos e bactérias.
• Biodegradável, não contém corantes.
• Contém glicerina (umectante) para proteção de pele.

• Spray desinfetante de mãos em gel à base de álcool com Aloe Vera
• Com Aloe Vera, Pantenol e Glicerina que favorecem a hidratação da pele;
• Não seca a pele.
• Aroma suave e fresco nas mãos.
• Permite aplicação em todas as superfícies e objetos com os quais estamos em contato 
diário e representam um risco de contágio, como teclas, teclados, macanetas, etc.

• Não aplicar em ecrã de computador e televisão
• Não requer lavagem com água, bastando esfregar com as mãos para aplicação
• Concentração de 70% de álcool
• Elimina 99,99% dos germes 
• Requer menos tempo do que a lavagem tradicional com água e sabão
• O volume de álcool a ser usado em cada lavagem deverá estar compreendido entre 
2ml e 3ml

• Secagem nas mãos demora entre 15 e 20 segundos

0310001470

0310001496

03119001001

0311900500

0311900125

03119005002

1 Frasco

1 Frasco

1 Frasco

1 Frasco

1 Frasco

1 Frasco

70% VV

96% VV

100 ml

100 ml

125 ml

500 ml

ÁLCOOL E ÁLCOOL GEL
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unidade de venda

unidade de venda

características

características

quantidade por caixa

quantidade por caixa

-

-

código

código

DOSEADOR MANUAL ÁLCOOL GEL 

DOSEADOR MANUAL ÁLCOOL GEL RENOVA INOX

• Dispensador manual com depósito de 500ml para sabonete líquido e/ou Álcool gel
• Fabricado em plástico ABS na cor Branca
• Medidas: 140x110x180
• De instalação fácil e especialmente concebido para integrar qualquer tipo de deco-
ração.

• Com sistema de abertura por meio de chave, facilita as operações de controlo e repo-
sição, salvaguardando a higiene

• Dispensador manual com depósito de 700ml para sabonete líquido e/ou Álcool gel
• Fabricado em inox
• Medidas: 313x135x313
• De instalação fácil e especialmente concebido para integrar qualquer tipo de deco-
ração.

• Com sistema de abertura por meio de chave, facilita as operações de controlo e repo-
sição, salvaguardando a higiene

0310000500

0310000500

1 Unidade

1 Unidade

500 ml

500 ml

LÍQUIDO DESINFETANTE ÁLCOOL GEL 70% PARA MÃOS

LÍQUIDO DESINFETANTE ÁLCOOL GEL 80% PARA MÃOS

• Limpeza sem água.
• Limpa e proporciona total higiene das mãos. 
• Formulado com glicerina para umas mãos mais macias.
• Dermatologicamente testado.
• Solução para desinfeção das mãos em gel a 80% v/v álcool, glicerina, peróxido de 
hidrogénio a 3% (água oxigenada) e agente gelificante (HEC)

• Desinfetante cutâneo de elevada eficácia contra microrganismos da pele, que de igual 
modo garante uma saudável hidratação da mesma

• Produto Aprovado pela DGSContém 70% v/v Álcool

• Solução para desinfeção das mãos em gel a 80% v/v álcool, glicerina, peróxido de 
hidrogénio a 3% (água oxigenada) e agente gelificante (HEC)

• Desinfetante cutâneo de elevada eficácia contra microrganismos da pele, que de igual 
modo garante uma saudável hidratação da mesma

• Produto Aprovado pela DGS

unidade de venda

unidade de venda

características

características

quantidade por caixa

quantidade por caixa

4 Frascos

4 Frascos

código

código

0311900005

031190000580

1 Frasco

1 Frasco

5 Lt

5 Lt

DOSEADORES
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unidade de venda

unidade de venda

características

características

quantidade por caixa

quantidade por caixa

-

-

código

código

DOSEADOR MANUAL ÁLCOOL GEL RENOVA CINZA

DOSEADOR AUTOMÁTICO ÁLCOOL GEL

• Dispensador manual com depósito de 1000ml para sabonete líquido e/ou Álcool gel
• Fabricado em plástico ABS
• Medidas: 313x135x313
• Grande resistência e durabilidade.
• De instalação fácil e especialmente concebido para integrar qualquer tipo de deco-
ração.

• Modelo: Automático
• Referência: 844397
• Capacidade: Aprox. 1100ml
• Medidas: L140 X A235 X P107 MM
• Funcionamento: Automático por sensor (4 pilhas AA)

03103754593

0310001100

1 Unidade

1 Unidade

1000 ml

1100 ml

unidade de venda

unidade de venda

características

características

quantidade por caixa

quantidade por caixa

12 Frascos

12 Frascos

código

código

LÍQUIDO HIGIENIZANTE JAGUAR M3.1 MULTIUSOS 

LÍQUIDO HIDROÁLCOOL JAGUAR V407 VIRUCIDA 75% ÁLCOOL                                                                 

• Multisuperfícies Higienizante
• Detergente para a limpeza, higienização e desodorização de ambientes em locais 
públicos (hotéis, restaurantes, refeitórios, escolas, lares, etc.). 

• Contém tensoativos que conferem ao produto um alto poder desengordurante. 
• Efetivo com praticamente todas as sujidades e aplicável a qualquer superfície que 
precise de uma limpeza especial. 

• Inclui na sua fórmula sais de amónios quaternários (1.5% de Cloreto de Benzalcônio) e 
tensoativos não iónicos. 

• Aromatiza e higieniza as superfícies tratadas. 
• Perfume balsâmico pinheiro-mentolado.

• Produto para desinfeção de superfícies. 
• Biocida do Tipo 2. 
• Utilização Profissional
• Formulação à base de álcool isopropílico. 
• O produto pode ser utilizado para desinfeção de superfícies pela sua ação Bactericida, 
Fungicida, Levuricida e Virucida. 

• Pronto a ser utilizado, sem diluição, por pulverização em superfícies que requerem uma 
elevada qualidade de assepsia. 

• Não mancha a roupa nem danifica as superfícies, mas recomenda-se que se teste 
previamente a sua compatibilidade com o produto, aplicando-o em áreas não visíveis. 

• Evaporação rápida. 
• Não é necessário enxaguamento.
• Composição: Álcool Isopropílico 75% v/v (NºCAS 67-63-0), Peróxido de Hidrogénio, ex-
cipientes e água (qbp 100%).

03119031750

0311900407        

1 Frasco

1 Frasco

750 ml

750 ml

HIGIENIZANTES E DESINFETANTES
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unidade de venda

unidade de venda

unidade de venda

características

características

características

quantidade por caixa

quantidade por caixa

quantidade por caixa

12 Frascos

12 Frascos

12 Frascos

código

código

código

SPRAY HIGIENIZANTE JAGUAR V91 SUPERFÍCIES 80% ÁLCOOL

LÍQUIDO SPRAY DESINFETANTE 80% ÁLCOOL PARA SUPERFÍCIES

LÍQUIDO DESINFETANTE HIDROÁLCOOL PARA SUPERFÍCIES

• Multisuperfícies higienizante
• Pode ser utilizado para limpeza geral, cozinhas, casas de banho, superfícies, puxado-
res de portas, sacos, solas de sapatos, balaustradas, etc.

• Sem perfume.
• Contém 80%v/v Álcool no líquido pulverizado

MODO DE UTILIZAÇÃO:
• Agitar antes de usar. 
• Pulverizar durante 3-5 segundos, com o spray na posição vertical, sobre um pano 
limpo e seco. 

• Esfregar a superfície a ser limpa. 
• Teste num local não visível antes da utilização. 
• Não é necessário o enxaguamento. 
• Não recomendado para superfícies delicadas, madeiras não envernizadas e plásticos 
delicados. 

• Não adequado para utilização em seres humanos ou animais. 
• Não adequado para utilização na pele.

• Desinfeção Instantânea & Secagem Rápida
• Solução alcoólica de elevada eficácia para desinfeção de superfícies a 80% v/v de 
álcool.

• Não contém perfume.
• Também recomendado para superfícies hospitalares e superfícies que entram em con-
tacto com alimentos.
Modo de uso: 

• Solução pronta a usar. Aplicar diretamente na superfície pretendida e deixar atuar até 
à secagem.

Dica:
• Utilizar um pano seco e limpo para remover rapidamente as quantidades aplicadas 
em excesso.

• Não necessita de enxaguamento.

• Produto higienizante líquido aplicado por pulverização, utilizado para higienizar super-
fícies e materiais que precisam de ser descontaminados com frequência ou nos casos 
em que não é possível aplicar higienizante por contacto direto.

• Utilizado na indústria alimentar. 
• Higienizacão por contacto: superfícies e equipamentos.
• Cor: Incolor
• Aspecto: Líquido de cheiro característico
• Contém: Alcoól Alifático > 30%

0311909180

03119005003

0310001005

1 Spray 

1 Frasco  

1 Frasco  

400 ml

500 ml

1 Lt
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unidade de vendacaracterísticas quantidade por caixa

4 Frascos

código

LÍQUIDO DESINFETANTE HIDROÁLCOOL PARA SUPERFÍCIES 

• Produto desinfetante, pronto a usar, para aplicação na área pública e privada, na 
indústria alimentar e na restauração, onde se exige a máxima qualidade higiénica 
(bancada, utensílios, bandejas de cozinha, mesas, cadeiras, maçanetas, portas, grades, 
eletrodomésticos, balde de lixo, 
superfícies de banheiros e todos os tipos de objetos e superfícies da casa, incluindo os 
móveis).

• Baseado numa mistura sinérgica de álcool isopropílico e amônio quaternário, com 
tensoativos e desengordurantes, para limpeza e desinfecção de superfícies e utensílios 
altamente contaminados numa única operação, por aplicação direta em superfícies 
por pulverização utilizando um pano ou papel descartável.

• Virucida de acordo com a UNE-EN 14476, com o produto a 97% possui atividade 
virucida contra Rotavírus, Adenovírus e Norovírus murino e contra vírus envelopados 
(Coronavírus, HIV, Influenza A H1N1, Herpesviridae, Hepatite B, C e D, Sarampo, Rubéola, 
etc. .), a 20ºC e 5 minutos de contato, por isso também é adequado para superfícies 
próximas aos pacientes.

0310005005        1 Frasco5 Lts

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

unidade de venda

unidade de venda

características

características

quantidade por caixa

quantidade por caixa

5 panos

144 Blisters

código

código

PANO MICROFIBRA MULTIUSOS 30X40CM 

PAR DE LUVAS FLOCADAS/MENAGE LATÉX 100% NATURAL      

• Pano Microfibra de cores sortidas
• Medida: 30x40cm
• Cores Sortidas
• Indicado para uma utilização universal em limpezas a seco e/ou húmido

Luvas reutilizáveis de Latex com interior flocado, cómodas e aprovadas para contacto 
com alimentos.

• Reduz a transpiração
• Acabamento com borda anti-gota
• Palma texturizada para melhor manuseamento
• Tamanho Médio (7-8)
• Látex 100% natural

2270000001

031000673447

1 Pano

1 Blister

30X40 cm

amarelas



MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ARTES

GERAL
rua bartolomeu dias, 211, apartado 85
zona industrial do orreiro
3701-952 são joão da madeira

COMERCIAL
comercial@olmar.pt 
revenda@olmar.pt
+351 256 880 504/8
+351 309 700 196
+351 256 880 396

ENCOMENDAS
logistica2@olmar.pt 
logistica3@olmar.pt
+351 256 880 399

EXPEDIÇÃO E ENTREGA
expedição1@olmar.pt 
logistica@olmar.pt
+351 256 880 507
+351 256 880 505

WWW.OLMAR.PT


