


Álcool Perfumado
Algas Marinhas

INDICADO: Produto indicado para limpeza superfície 

em geral tais como: pisos, paredes, vidros, azulejos, 

sanitários, mesas portas e janelas.

MODO DE USO:  aplique o ÁLCOOL PERFUMADO 

DONA FILO  puro na superfície desejada com auxílio de 

um pano limpo e seco ou esponja.

Não e necessário enxaguar, seca rapidamente assim 

deixando  um ar agradável. 

Álcool Perfumado
Brisa do Mar

INDICADO: Produto indicado para limpeza superfície 

em geral tais como: pisos, paredes, vidros, azulejos, 

sanitários, mesas portas e janelas.

MODO DE USO:  aplique o ÁLCOOL PERFUMADO 

DONA FILO  puro na superfície desejada com auxílio de 

um pano limpo e seco ou esponja.

Não e necessário enxaguar, seca rapidamente assim 

deixando  um ar agradável. 

2L

5L

2L Cód - 9
5L Cód - 76

2L Cód - 10
5L Cód - 78

2L

5L

Álcool Perfumado
Brisa de Verão

INDICADO: Produto indicado para limpeza superfície 

em geral tais como: pisos, paredes, vidros, azulejos, 

sanitários, mesas portas e janelas.

MODO DE USO:  aplique o ÁLCOOL PERFUMADO 

DONA FILO  puro na superfície desejada com auxílio de 

um pano limpo e seco ou esponja.

Não e necessário enxaguar, seca rapidamente assim 

deixando  um ar agradável. 

2L Cód - 11
5L Cód - 77

2L

5L



Álcool Perfumado
Infância

INDICADO: Produto indicado para limpeza superfície 

em geral tais como: pisos, paredes, vidros, azulejos, 

sanitários, mesas portas e janelas.

MODO DE USO:  aplique o ÁLCOOL PERFUMADO 

DONA FILO  puro na superfície desejada com auxílio de 

um pano limpo e seco ou esponja.

Não e necessário enxaguar, seca rapidamente assim 

deixando  um ar agradável. 

2L

5L

5L

2L Cód - 12
5L Cód - 79

Limpador Perfumado
com Querosene
Flor do Caribe

INDICADO: Produto indicado para limpeza de 

superfície, pisos, azulejos, vidros, armário e moveis 

metálicos

MODO DE USO: Diluir 01 parte do LIMPADOR 

PERFUMADO COM QUEROSENE DONA FILÓ em 01 

parte de água, fazer a limpeza com auxilio de uma 

vassoura  esponja ou pano seco e limpo.

1L

5L

1L

1L Cód - 35
5L Cód - 105

Limpador Perfumado
com Querosene
Summer

INDICADO: Produto indicado para limpeza de 

superfície, pisos, azulejos, vidros, armário e moveis 

metálicos

MODO DE USO: Diluir 01 parte do LIMPADOR 

PERFUMADO COM QUEROSENE DONA FILÓ em 01 

parte de água, fazer a limpeza com auxilio de uma 

vassoura  esponja ou pano seco e limpo.

1L Cód - 37
5L Cód - 114



5L

Limpador Perfumado
com Querosene
Lavanda

INDICADO: Produto indicado para limpeza de 

superfície, pisos, azulejos, vidros, armário e moveis 

metálicos

MODO DE USO: Diluir 01 parte do LIMPADOR 

PERFUMADO COM QUEROSENE DONA FILÓ em 01 

parte de água, fazer a limpeza com auxilio de uma 

vassoura  esponja ou pano seco e limpo.

1L

1L Cód - 36
5L Cód - 113

5L

Limpador Perfumado
com Querosene
Florales

INDICADO: Produto indicado para limpeza de 

superfície, pisos, azulejos, vidros, armário e moveis 

metálicos

MODO DE USO: Diluir 01 parte do LIMPADOR 

PERFUMADO COM QUEROSENE DONA FILÓ em 01 

parte de água, fazer a limpeza com auxilio de uma 

vassoura  esponja ou pano seco e limpo.

1L

1L Cód - 201
5L Cód - 219

2L Cód - 38
5L Cód - 101

Limpador Perfumado
Algas Marinhas

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L



Limpador Perfumado
Darly

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L

Limpador Perfumado
Amazonas

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L

2L Cód -39
5L Cód - 102

2L

5L

2L Cód - 40
5L Cód -103

Limpador Perfumado
Citronela

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.

2L Cód - 41
5L Cód - 104



Limpador Perfumado
Floral

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L

Limpador Perfumado
Eucalipto

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L

2L

5L

Limpador Perfumado
Florales

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.

2L Cód - 42
5L Cód - 132

2L Cód - 44
5L Cód - 106

2L Cód - 207
5L Cód -211



Limpador Perfumado
Lavanda

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L

Limpador Perfumado
Flor do Caribe

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L

2L

5L

Limpador Perfumado
Herbal

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.

2L Cód - 45
5L Cód - 107

2L Cód - 46
5L Cód - 108

2L Cód - 43
5L Cód - 135



Limpador Perfumado
Talco

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L

Limpador Perfumado
Naturax

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.
2L

5L

2L

5L

Limpador Perfumado
Summer

INDICADO: Produto indicado para perfumar e limpar 

deixando um ambiente agradável. Indicado para piso, 

azulejos  banheiros.

MODO DE USAR :  Di lua 20ml do LIMPADOR 

PERFUMADO DONA FILÓ para cada 01 litro de água, 

umedeça o pano e aplique sobre a superfície a ser 

limpa.

2L Cód - 49
5L Cód - 111

2L Cód - 47
5L Cód - 109

2L Cód - 48
5L Cód - 110



2L

5L

2L

5L

2L

5L

2L Cód - 65
5L Cód - 133

2L Cód - 63
5L Cód - 120

2L Cód - 64
5L Cód - 121

Sabão + Cera
Super Brilho

INDICADO: Produto indicado para limpeza de 

superfícies tais como: piso, azulejo e vidro.

MODO DE USO: Dilua 100ml para cada 1 litro de água, 

fazer a limpeza com auxilio de uma  vassoura  ou 

esponja  e em seguida enxágue com água em 

abundância.

Sabão Querosene

INDICADO: : Produto indicado para limpeza através  de 

saponificação de gorduras, óleos e ceras de qualquer 

superfície lavável em geral. Tais como: piso, azulejo e 

vidro.

MODO DE USO: Diluir 01 parte do produtos para até 10 

partes de água. Aplique o produto  no local a ser limpo 

com auxilio de  uma vassoura  ou esponja  e esfregue 

em seguida.  Enxaguar até a remoção das sujidades .

Sabão com Citronela

INDICADO: Produto indicado para limpeza geral em 

qualquer tipo de superfície removendo toda sujidade e 

deixando odor agradável.

MODO DE USO: Diluir 01 parte de produto em até 05 

parte de água Aplique  o produto diretamente sobre a 

superfícies a serem limpas e passe com um pano limpo 

retirando as sujidades. Não é necessário enxaguar. 



2L

5L

2L

5L

2L

5L

2L Cód - 51
5L Cód - 98

2L Cód - 52
5L Cód - 99

2L Cód - 22
5L Cód - 28

Limpa Piso em Geral
Limpeza Perfumada

INDICADO: É um produto com ampla  gama de 

utilização. Uso ideal para paredes, sanitários, vidros, 

superfícies pintadas, esmaltadas, fórmicas, azulejo e 

pisos frios com seu agradável perfume sua casa fica 

mais limpa e perfumada.

MODO DE USO: Diluir 01 parte do produto em ate 10 

litros de água. Aplique sobre a superfície a ser limpa 

deixando agir por alguns minutos, esfregue e em 

seguida enxágue.

Florales Gel
Perfume Prolongado

INDICADO: É um produto elaborado para limpar  e 

perfumar deixando uma agradável fragrância  no 

ambiente indicado para pisos, azulejos, pias e qualquer 

e qualquer superfície  lavável .

MODO DE USO: Diluir 20ml do produto para cada 01 

litro de água. Umedeça o pano aplique sobre a 

superfícies a serem limpas.

Limpa Pisos Porcelanato
Limpa sem agredir a superfície.

INDICADO: É um limpa pisos concentrado indicado 

especificamente para limpeza de porcelanatos.

MODO DE USO: Diluir o produto na proporção de 01 

parte do produto em até 05 partes de água. 

Dependendo da sujidade aplicar a solução do produto, 

deixar agir por alguns minutos e esfregar com auxilio 

de vassoura ou escova de nylon em seguida enxaguar 

com água limpa.



2L

5L

2L

5L

2L

5L

2L Cód - 23
5L Cód - 85

2L Cód - 27
5L Cód - 89

2L Cód - 50
5L Cód - 118

Citronela Gel
Perfume Prolongado

INDICADO: É um produto elaborado para limpar  e 

perfumar deixando uma agradável fragrância  no 

ambiente indicado para pisos, azulejos, pias e qualquer 

e qualquer superfície  lavável .

MODO DE USO: Diluir 20ml do produto para cada 01 

litro de água. Umedeça o pano aplique sobre a 

superfícies a serem limpas.

Cloro Gel
Tradicional

INDICADO: Produto indicado  para a limpeza e 

desinfecção de quaisquer superfícies  laváveis tais 

como: Limpeza de piso de banheiros, vaso sanitário, 

ralos etc..

MODO DE USO: Aplique o produto sobre a superfície 

molhada e  esfregue com auxílio de vassoura, esfregão 

ou escova e em seguida enxaguar com água limpa.

DESINFECÇÃO: Aplique o produto puro, deixe agir por 

10 minutos, enxague  se for necessário.

Pinho Gel
Máxima Limpeza

INDICADO: Produto indicado para limpeza  de piso  

azulejos e bancadas, bem como qualquer superfície 

lavável que necessite  alto poder de limpeza.

MODO DE USO: Diluir 01 parte do produto em ate 10 

partes de água, conforme nível  de sujidade  passe o 

produto com auxilio de um pano, esponja ou vassoura, 

esfregue e enxágue em seguida até a remoção da 

sujidade. Se necessário, repita  a operação.



1L Cód - 190
2L Cód - 191
5L Cód - 192

2L Cód - 171
5L Cód - 172

2L Cód - 173
5L Cód - 174

2L

5L

2L

5L

2L

5L

Cloro Gel
Fresh

INDICADO: Produto indicado  para a limpeza e 

desinfecção de quaisquer superfícies  laváveis tais 

como: Limpeza de piso de banheiros, vaso sanitário, 

ralos etc..

MODO DE USO: Aplique o produto sobre a superfície 

molhada e  esfregue com auxílio de vassoura, esfregão 

ou escova e em seguida enxaguar com água limpa.

DESINFECÇÃO: Aplique o produto puro, deixe agir por 

10 minutos, enxague  se for necessário.

Cloro Gel
Marine

INDICADO: Produto indicado  para a limpeza e 

desinfecção de quaisquer superf ícies  laváveis tais 

como: Limpeza de piso de banheiros, vaso sanitário, 

ralos etc..

MODO DE USO: Aplique o produto sobre a superfície 

molhada e  esfregue com auxílio de vassoura, esfregão 

ou escova e em seguida enxaguar com água limpa.

DESINFECÇÃO: Aplique o produto puro, deixe agir por 

10 minutos, enxague  se for necessário.

Seladora Master
INDICADO: É um novo conceito em cera para piso em área 

externa. Ação auto brilhante e antiderrapante. O filme 

protege o piso, é resistente ao tráfego intenso, chuva, sol e aos 

detergentes. Impede penetração das sujividades e torna a 

limpeza mais fácil. 

MODO DE USO: Antes de aplicar, remover todos os resíduos, 

aplicar somente com a superfície limpa e seca, antes de aplicar a 

seladora sobre a superfície deixe o local ventilado em temperatura 

ambiente. APLICAÇÃO: Aplique uma camada fina  e uniforme  da 

seladora sobre a superfície, deixe a secar por 1h aplique uma segunda 

camada novamente , deixe secar  por mais 1h antes de trafegar sobre 

o piso. Recomendado no mínimo 2 camadas de cera. Aguardar no 

mínimo 24 horas para molhar ou lavar a superfície, não colocar 

objeto sobre o piso durante o processo de secagem. Não é necessário 

o uso de  enceradeira.



2L Cód - 24
5L Cód - 86

1L Cód - 167
2L Cód - 168
5L Cód - 169

2L Cód - 22
5L Cód - 147895

2L

5L

2L

5L

2L

5L

Cera Incolor

INDICADO: cera incolor indicado para todo tipo de piso 

e predra. Dá brilho, perfuma renova a aparência, 

deixando um brilho perfeito.

MODO DE USO: Aplique a cera no piso seco e limpo 

com auxilio de um pano macio ou espalhador de cera 

de modo  que forme uma camada uniforme. Espere 

secar. De lustre com uma enceradeira.

Cera Acrílica Master

INDICADO: É um novo conceito de cera para pisos laváveis e 

compatível com tratamento acrílico. Forma um filme acrílico auto 

brilhante transparente e  ante derrapante sobre o piso. Dispensando 

o polimento. O filme protege o piso , pois e resistente ao trafico 

intenso e aos detergentes. Impede a penetração das sujidades e 

torna a limpeza mais pratica e fácil. Não inflamável.

MODO DE USO: Antes de aplicar: Verifique se não existe cera ou 

outra tipo de sujidade na superfície a ser encerado, caso haja algum 

resíduo. Lave para remover toda sujeira espere ate a superfície estiver 

totalmente seca antes de aplicar, deixe o local ventilado em 

temperatura ambiente APLICAÇÃO: aplique uma camada fina e 

uniforme sobre a superfície e deixar secar de 20 a 30 minutos aplique 

uma segunda camada novamente deixar secar entre  20 e 30 

minutos antes de trafegar sobre o piso, recomendado no mínimo 2 

camadas de cera. Não necessário o uso de enceradeira.

Clareador de Pisos

INDICADO: Produto indicado para limpeza e 

desincrustação de sujidades em superfícies. NÃO USA 

EM PORCELANATOS ESPELHADOS.

MODO DE USO: Diluir 1 parte do produto em 4 partes 

de água, aplicar a diluição sobre toda a superfície 

desejada esfregar se necessário com auxílio de um 

pano, esponja, escova ou vassoura, em seguida 

enxaguar com água em abundância até remoção total 

do resíduos.

Não aplicar em superfícies aquecidas, não deixe o 

produto secar na superfície, sempre use luva.



2L Cód - 33
5L Cód - 95

2L Cód - 205
5L Cód - 206

2L Cód - 34
5L Cód - 96

2L

5L

2L

5L

2L

5L

Lava Roupas
Ação Profunda

INDICADO: Produto indicado para lavagem de roupas 

e tecidos brancos e coloridos.

MODO DE USO: MÁQUINA: Adicione o produto no 

recipiente especifico conforme o ciclo de lavagem. 

LIMPEZA MANUAL (BALDE/TANQUE): Utilize 60 ml do LAVA 

ROUPA DONA FILO Para  cada 5kg  de roupa seca. 

Dilua o produto e em Seguida lave as roupas/tecidos 

esfregando  e enxaguando  em seguida.

Lava Roupas
Coco

INDICADO: O Lava roupa coco  foi desenvolvido 

especialmente para facilitar a limpeza e proporcionar 

eficiência  nas utilidades domesticas. Como: remoção de 

sujidade dos  tecidos  e proporcionado maciez e odor 

agradável.

MODO DE USO: Dissolva 200ml do produto para cada 10 

litros de água despeje na máquina e complete o ciclo. Para a 

máquinas com  dispenser adicione com a quantidade  

indicada  conforme o ciclo de lavagem.  NO TANQUE E 

BALDE: 200ml do produto de cada 10 litro de água. Agite 

bastante e coloque as roupas, esfregue em seguida e 

enxágue. Para melhor resultado  deixe de molho 

aproximadamente  30 min antes de esfregar. 

Lava Roupas Max White
Max White - Com Bicarbonato

INDICADO: Lava roupas dona filó é um produto elaborado 

com ingredientes que removem por completo os mais 

diversos tipos de sujidades, não danificando o tecidos 

mantendo a roupa como novos por mais tempo. Ele chegou 

para lhe ajudar e cuidar das suas roupas com muito carinho, 

sem deixar resíduos e protegendo as fibras.

MODO DE USO: Diluir aproximadamente 100 ml (1/2copo) 

de lava roupa dona filo na máquina ou use a quantidade 

indicada no painel da máquina abastecendo o dispenser 

para sabão. Programe a lavagem da sua preferência e 

enxágue a seguir.



2L Cód - 15
5L Cód - 82

2L Cód - 14
5L Cód - 81

Alvejante sem Cloro
Com Oxigênio Ativo

INDICADO: Produto indicado para alvejar e tirar manchas 

de roupas brancas e coloridas, não danifica os tecidos.

MODO DE USO: Lavagem manual ou na máquina: 

Adicione 200 ml do ALVEJANTE SEM CLORO DONA FILÓ para 

cada 10 litros de água podendo deixar de molho 30 minutos.

Para remoção de manchas localizadas: dilua 100 ml do 

ALVEJANTE SEM CLORO DONA FILÓ  em 100 ml de água, 

deixe agir por 10 minutos e em seguida enxágue.

2L

5L

2L

5L

2L

5L

2L Cód - 13
5L Cód - 80

Amaciante
Conforto

INDICADO: Produto indicado para lavagem de roupas 

e tecidos brancos e colorido.

MODO DE USO: MÁQUINA: Adicione o produto no 

recipiente  especifico conforme o ciclo de lavagem. 

BALDE E TANQUE: Utilize 60 ml produto para cada 5kg  

de roupa seca.

Após a lavagem encher com água limpa, adicione 

amaciante e deixe agir por 10 minuto.

Amaciante
Carinho

INDICADO: Produto indicado para lavagem de roupas 

e tecidos brancos e colorido.

MODO DE USO: MÁQUINA: Adicione o produto no 

recipiente  especifico conforme o ciclo de lavagem. 

BALDE E TANQUE: Utilize 60 ml produto para cada 5kg  

de roupa seca.

Após a lavagem encher com água limpa, adicione 

amaciante e deixe agir por 10 minuto.



2L Cód - 4
5L Cód - 75

420g

2L Cód - 203

Cód - 74

2L

5L

2L

Água Sanitária
Com Cloro Ativo

INDICADO: Produto indicado para desinfecção de vasos 

sanitários, fossas ralos e recipientes para lixo doméstico. 

Também para limpeza geral de cozinha banheiros, pisos, 

azulejos cerâmicas e materiais não metálicos e também 

na lavagem de roupas e de remoção das manchas. 

MODO DE USO: Aplicar o produto puro no local desejado, 

deixar agir por 10 minutos e enxaguar limpeza geral: 

Diluir 01 copo 200ml de produto em até 20 litros de água  

aplique no local  desejado  esfregue e enxague após 10 

minutos.

Amaciante Elegance
Concentrado

INDICADO:  A  Dona Filó sabe que sentir-se  confortável e à 

vontade com uma roupa é essêncial para isso lançou o 

AMANCIANTE CONCENTRADO ELEGANCE que além do 

cuidado especial com o tecido, deixa um cheirinho agradável 

na roupa por muito mais tempo. Sua fórmula penetra nas 

fibras dos tecidos, tornando-os macios ao toque e com a 

sensação de roupa sempre nova e impecável  

MODO DE USO: Para melhores resultados use somente a 

dosagem recomendada meia tampa para uma máquina 

cheia de 5kl e nunca despeje o produto diretamente nas 

roupas para não mancha-las ao invés disso despeje 

d i retamente  na  água no u l t imo enxague ou no 

compartimento da máquina .

Tira Manchas
Sem Cloro

INDICADO: Poder o2 é indicado para remoção de 

manchas em roupas e tecidos, remove manchas com, 

vinho tinto, gorduras, chá, suco de frutas, café, grama, 

lama, refrigerante e manchas causadas por animais 

domésticos.

MODO DE USO: MÁQUINA: Dilua um copo americano 

(200ml) junto com seu lava roupas preferido, para 

manchas mais resistentes utilize 01 e ½ copos 

americanos (300ml) deixe de molho no tempo máximo 

de 01 hora para roupas coloridas e 6 horas para roupas 

brancas. 



240ml

2L Cód - 58
5L Cód - 117

Cód - 1

Cód - 200

240ml

Água de Lençóis
Sport

INDICADO: Este Produto pode ser usado em domicílio, 

escritório, ambiente coletivos e interior de veículos 

MODO DE USO: Agitar antes de usar. Pressionar á 

Válvula e pulverize o conteúdo diretamente no tecido 

na quantidade desejada espere alguns segundos e 

sinta se a intensidade está adequada.

Água de Lençóis
Bamboo

INDICADO: Este Produto pode ser usado em domicílio, 

escritório, ambiente coletivos e interior de veículos 

MODO DE USO: Agitar antes de usar. Pressionar á 

Válvula e pulverize o conteúdo diretamente no tecido 

na quantidade desejada espere alguns segundos e 

sinta se a intensidade está adequada.

Passe Fácil
Desliza Suavemente

INDICADO: Facilita a ação  de passou roupas 

amaciando as fibras deixando uma leve fragrância nos 

tecidos 

MODO DE USO: Aplique o produto puro através do 

borrifador aproximadamente  20cm de distancia da 

roupa  ou tecido a ser passado. Não molhe  demais e 

passe assim que borrifar o produto.
2L

5L



240ml

240ml

Aromatizante Spray
Acqua

INDICADO: Este Produto pode ser usado em domicílio, 

escritório, ambiente coletivos e interior de veículos e 

banheiros, proporcionando uma agradável sensação 

de frescor e ar puro.

MODO DE USO: Agitar antes de usar. Pressionar á 

Válvula e pulverize o conteúdo diretamente no tecido 

na quantidade desejada espere alguns segundos e 

sinta se a intensidade está adequada. 

Aromatizante Spray
Bem-Estar

INDICADO: Este Produto pode ser usado em domicílio, 

escritório, ambiente coletivos e interior de veículos e 

banheiros, proporcionando uma agradável sensação 

de frescor e ar puro.

MODO DE USO: Agitar antes de usar. Pressionar á 

Válvula e pulverize o conteúdo diretamente no tecido 

na quantidade desejada espere alguns segundos e 

sinta se a intensidade está adequada. 

Água de Lençóis
Ternura

INDICADO: Este Produto pode ser usado em domicílio, 

escritório, ambiente coletivos e interior de veículos 

MODO DE USO: Agitar antes de usar. Pressionar á 

Válvula e pulverize o conteúdo diretamente no tecido 

na quantidade desejada espere alguns segundos e 

sinta se a intensidade está adequada.

Cód - 199

Cód - 2

Cód - 198

240ml



350ml

Aromatizante Spray
Alecrim

INDICADO: Este Produto pode ser usado em domicílio, 

escritório, ambiente coletivos e interior de veículos 

MODO DE USO: Agitar antes de usar. Pressionar á 

Válvula e pulverize o conteúdo diretamente no tecido 

na quantidade desejada espere alguns segundos e 

sinta se a intensidade está adequada.

Cód - 3

240ml

Aromatizante de Ambientes
Ácqua - Difusor e Odorizador

INDICADO: Este produto pode ser usado em 

domicílios, banheiros, interiores de veículos, etc. 

Proporcionando um ambiente agradável com 

sensação de ar puro.

MODO DE USO: Agite antes de usar. Coloque as varetas 

dentro do frasco, elas irão absorver a essência para 

propagar a aroma no ambiente, para melhorar 

resultado virem as varetas e coloque-as novamente 

dentro do liquido a cada um ou dois dias.

Aromatizante de Ambientes
Bem- Estar - Difusor e Odorizador

INDICADO: Este produto pode ser usado em 

domicílios, banheiros, interiores de veículos, etc. 

Proporcionando um ambiente agradável com 

sensação de ar puro.

MODO DE USO: Agite antes de usar. Coloque as varetas 

dentro do frasco, elas irão absorver a essência para 

propagar a aroma no ambiente, para melhorar 

resultado virem as varetas e coloque-as novamente 

dentro do liquido a cada um ou dois dias.

Cód - 165

Cód - 19

350ml



350ml

Aromatizante de Ambientes
Lavanda - Difusor e Odorizador

INDICADO: Este produto pode ser usado em 

domicílios, banheiros, interiores de veículos, etc. 

Proporcionando um ambiente agradável com 

sensação de ar puro.

MODO DE USO: Agite antes de usar. Coloque as varetas 

dentro do frasco, elas irão absorver a essência para 

propagar a aroma no ambiente, para melhorar 

resultado virem as varetas e coloque-as novamente 

dentro do liquido a cada um ou dois dias.

Aromatizante de Ambientes
Especial

INDICADO: Indicado como odorizante de ambientes 

como estofados, tapetes, ar condicionado, canis e etc. 

Deixando no local um agradável e refrescante aroma.

MODO DE USO: Aplique o  AROMATIZANTE DE 

AMBIENTE DONA FILO na área desejada diretamente 

através de pano.  Auxilio de limpeza ou auxilio de  

borrifador. Não aplicar sobre aquários  e animais em 

geral.

Cód - 20

2L Cód - 18
5L Cód - 83

Lava Louças
Clear

INDICADO: Produto indicado para lavagem de louças, 

copos , talheres e utensílios de cozinha

MODO DE USO: Aplicar o produto puro em uma 

esponja umedecida esfregue e enxague em seguida 

ate a remoção da sujidade. Se necessário repita a 

operação .

2L Cód - 31
5L Cód - 93

2L

5L

2L

5L



Lava Louças
Morango

INDICADO: Produto indicado para lavagem de louças, 

copos , talheres e utensílios de cozinha

MODO DE USO: Aplicar o produto puro em uma 

esponja umedecida esfregue e enxague em seguida 

ate a remoção da sujidade. Se necessário repita a 

operação .

Lava Louças
Neutro

INDICADO: Produto indicado para lavagem de louças, 

copos , talheres e utensílios de cozinha

MODO DE USO: Aplicar o produto puro em uma 

esponja umedecida esfregue e enxague em seguida 

ate a remoção da sujidade. Se necessário repita a 

operação .

Desengordurante
Cozinha e Limpeza em Geral

INDICADO: Produto indicado para lavagem de louças, 

copos , talheres e utensílios de cozinha

MODO DE USO: Aplicar o produto puro em uma 

esponja umedecida esfregue e enxague em seguida 

ate a remoção da sujidade. Se necessário repita a 

operação .

2L Cód - 195
5L Cód - 196

2L Cód - 32
5L Cód - 94

2L Cód - 25
5L Cód - 87

2L

5L

2L

5L

2L

5L



2L

5L

2L

5L

2L

5L

2L Cód - 29
5L Cód - 91

2L Cód - 57
5L Cód - 116

2L Cód - 193
5L Cód - 194

Flotador Multiuso

INDICADO: Produto indicado para limpeza geral em 

piso, azulejos, banheiro, vidros fogões e gorduras em 

geral.

MODO DE USO: LIMPEZA LEVE: Diluir  01 parte do 

produto para 10 partes de água.

LIMPEZA  PESADA: Aplique diretamente  sobre as 

superfícies  a serem limpas  utilizando uma esponja ou 

um pano limpo, após a limpeza, retirar a sujidade com 

auxilio  de um pano limpo e seco.

Multiuso

INDICADO: Produto indicado para limpeza geral em 

piso, azulejos, banheiros  e cozinhas  móveis utensílios 

e etc.

MODO DE USO: Aplique o produto puro diretamente 

sobre a superfície a ser limpa utilizando uma esponja 

ou  pano limpo e seco. De acordo com a sujidade, deixar 

por alguns minutos  e por fim enxaguar  com  água.

Gordurax
INDICADO: Desenvolvido para facilitar a remoção das 

sujeiras encrustadas, pois com  sua fórmula 

concentrada de ativos removedores, facilita a remoção 

de graxas, gorduras e óleos. Indicado para limpeza 

pesada em industrias e residências. Pode ser aplicado 

em pisos, paredes, maquinas, coifas, grelhas, peças, 

baús, banheiros, fachadas e incrustações por tempo.

MODO DE USO: Diluir 01 parte do produto para 09 

partes de água. LIMPEZA LEVE: Diluir 01 parte do 

produto para 04 partes de água  LIMPEZA PESADA: 

diluir 01 parte de produto  para 01 parte de água. Molhe  

a superfície a ser limpa aplique a solução que se 

enquadre a sujeira  e deixe agir por 5 minutos, 

esfregue, repita se for necessário, enxágue.



1L Cód - 66
2L Cód - 71
5L Cód - 134

1L Cód - 67
2L Cód - 69
5L Cód - 123

1L

1L Cód - 54
2L Cód - 55
5L Cód - 84

2L

5L

2L

5L

2L

5L

Limpador de Alumínio

INDICADO: Produto indicado para limpeza e 

desincrustação de sujidades em superfície e utensílios 

de alumínio em geral.

MODO DE USO: Aplicar o LIMPADOR DE ALUMINIO 

DONA FILÓ puro com auxilio de uma esponja, escova, 

pano ou vassoura, esfregar em enxaguar com água em 

abundância  ate a remoção total dos resíduos, não 

aplicar em utensílios e superfícies aquecidas, não deixe 

secar o produto sobre o local a ser limpo.

Sabonete Líquido Perolado
Erva Doce

INDICADO: Higienização das mãos e também  

corporal, proporcionando perfume, maciez e toque 

aveludado para a sua pele.

MODO DE USO: Aplique a quantidade suficiente sobre 

as mãos ou esponja úmida, espalhe nos locais 

desejados e massageie até obter uma espuma 

cremosa, enxague, se necessário repita a aplicação.

Sabonete Líquido Perolado
Delicado

INDICADO: Higienização das mãos e também  

corporal, proporcionando perfume, maciez e toque 

aveludado para a sua pele.

MODO DE USO: Aplique a quantidade suficiente sobre 

as mãos ou esponja úmida, espalhe nos locais 

desejados e massageie até obter uma espuma 

cremosa, enxague, se necessário repita a aplicação.

1L

1L



Sabonete Líquido Perolado
Morango

INDICADO: Higienização das mãos e também  

corporal, proporcionando perfume, maciez e toque 

aveludado para a sua pele.

MODO DE USO: Aplique a quantidade suficiente sobre 

as mãos ou esponja úmida, espalhe nos locais 

desejados e massageie até obter uma espuma 

cremosa, enxague, se necessário repita a aplicação.

1L Cód - 68
2L Cód - 70
5L Cód - 124

500ml

1L

2L

5L

500g

Cód - 8

Cód - 5

Álcool Gel Antissséptico 70%
Higienizador de Mãos.

INDICADO:  É um antisséptico indicado para 

higienização das mãos e toda superfície.

Sua composição antisséptico e umectante, evita e 

protege a pele dos ressecamento.

MODO DE USO: Aplique  o produto diretamente nas 

mãos e ou superfícies laváveis. Este produto não 

substitui a sabonete e a lavagem com água. 

Recomenda-se seu uso em ambientes como: hospitais 

, clinicas, consultório médicos, cozinhas, industrias 

restaurantes, escritórios,  refeitórios, hotéis etc.. o 

produto não é indicado para áreas críticas de hospitais.

Álcool Gel Cristal
Limpador de Uso Geral

INDICADO: Álcool  em gel Cristal é um álcool  em 

forma de gel específico para proporcionar limpeza, 

com a segurança do gel e a eficiência e o brilho que o 

álcool proporciona. Indicado para a limpeza doméstica 

de vidros, pisos, azulejos e fórmicas.

MODO DE USO: Aplique diretamente na superfície a 

ser limpa usando um pano umedecido para espalhar e 

em seguida esfregue com um pano limpo e seco. Não é 

necessário enxaguar não utilizar em superf ícies 

pintadas enceradas ou envernizadas.



500ml

500g

500ml

Cód - 56

Cód - 62

Cód - 7

Lustra Móveis Lavanda
Máxima Limpeza

INDICADO: O  Lustra moveis Lavanda traz limpeza e 

brilho para o seu móvel, deixando um toque  suave e 

perfume agradável.

MODO DE USO: : Aplique o LUSTRA MÓVEIS DONA 

FILO com pano levemente umedecido sobre a 

superfície a ser limpa, em seguida passe um pano seco 

para dar brilho, deixando um odor agradável. 

Álcool Gel Lavanda
Limpador de Uso Geral

INDICADO: Álcool  em gel Lavanda é um álcool  em 

forma de gel específico para proporcionar limpeza, 

com a segurança do gel e a eficiência e o brilho que o 

álcool proporciona. Indicado para a limpeza doméstica 

de vidros, pisos, azulejos e fórmicas.

MODO DE USO: Aplique diretamente na superfície a 

ser limpa usando um pano umedecido para espalhar e 

em seguida esfregue com um pano limpo e seco. Não é 

necessário enxaguar não utilizar em superf ícies 

pintadas enceradas ou envernizadas.

Querosene Perfumada
Lavanda

INDICADO: Limpador  de uso geral 

MODO DE USO: Para limpeza de assoalhos: Embeba 

um pano ou estopa com Querosene perfumado dona 

filo e passe sobre o assoalho. Atenção o produto 

querosene perfumado dona filo não remove ceras 

sintéticas tipo auto brilho, manchas de tinta no pisos. 

Derrame querosene perfumado dona filo  sobre o local 

a ser limpo passe palha de aço ou espátula antes de 

secar.



2L

5L

2L

5L

2L

5L

2L Cód - 213
5L Cód - 217

2L Cód - 215
5L Cód - 218

2L Cód - 212
5L Cód - 216

Eliminador de Odores
Fresh

INDICADO:  Com ação bactericida usado para 

higienizar os pisos, paredes, vasos sanitários de clínicas, 

escolas, hotéis, superf ícies de canis e pet shops, 

residências e condomínios.

MODO DE USAR: Aplique o produto puro no local 

desejado, se necessário com o auxilio de vassoura, 

escova, fibra de limpeza ou pano, deixe agir por 10 

minutos.

Eliminador de Odores
Marine

INDICADO:  Com ação bactericida usado para 

higienizar os pisos, paredes, vasos sanitários de clínicas, 

escolas, hotéis, superf ícies de canis e pet shops, 

residências e condomínios.

MODO DE USAR: Aplique o produto puro no local 

desejado, se necessário com o auxilio de vassoura, 

escova, fibra de limpeza ou pano, deixe agir por 10 

minutos.

Eliminador de Odores
Ocean

INDICADO:  Com ação bactericida usado para 

higienizar os pisos, paredes, vasos sanitários de clínicas, 

escolas, hotéis, superf ícies de canis e pet shops, 

residências e condomínios.

MODO DE USAR: Aplique o produto puro no local 

desejado, se necessário com o auxilio de vassoura, 

escova, fibra de limpeza ou pano, deixe agir por 10 

minutos.



2L

5L

2L

5L

2L

5L

2L Cód - 61
5L Cód - 119

2L Cód - 26
5L Cód - 88

2L Cód - 53
5L Cód - 100

INDICADO:  É um produto especialmente formulado para agir 

em pisos  recém assentados  com resíduos de cimento e rejunte 

tem ótimo  resultado em pisos antigos ou encardidos, deixando-

os limpo e vistosos.

MODO DE USO: Diluir na proporção de 1:10 (01 parte  do produto até 

10 partes de água) dependendo da sujidade  na superfície, em 

seguida espalhe igualmente o produto sobre superfícies e deixe agir 

por 5 minutos. Esfregue com fibra ou esfregão (não use palha de 

aço.) remova completamente os resíduos com água em 

abundância, não deixe secar o produto no piso. OBS. Sempre que 

for utilizar  na lavagem de pisos esmaltados,  grânitos, mármores 

polidos e azulejos. Faça o seguinte teste: pingue uma gota em um 

lugar que não seja  visível e deixe agir por 5 minuto, retire o produto 

e com um pano úmido observe se não prejudicar o brilho o produto 

pode ser utilizado.

Detergente Automotivo
Com Cera

INDICADO: Produto indicado para limpeza e brilho de 

linha automotiva como: carros barcos motos e etc. 

Assim proporcionando proteção e brilho do seu veiculo.

MODO DE USO: Diluir 01 parte do DETERGENTE 

AUTOMOTIVO COM CERA DONA FILO  para 05 partes 

de água. Para lavar uma utilize uma luva de lavagem, 

ou um pano macio e limpo. Após a aplicação, enxaguar 

c o m  á g u a  e m  a b u n d â n c i a  a t e  r e m o v e r 

completamente a espuma.

Limpa Vidros
Máxima Limpeza

INDICADO: Indicado para limpeza de vidros, vitrines, 

espelhos, para brisas e acrílicos sua formula inovadora 

limpa e da brilho nas superfícies rapidamente e sem 

esforço com melhor rendimento.

MODO DE USO: Aplicar o produto a superfície a ser 

limpa após a aplicação do  produto passar uma flanela 

seca para dar brilho e secar a superfície.

Pós Obra
Desincrustante ácido.



(17) 4141-2641      (17) 99121-0060
contato@produtosdonafilo.com.br


