
Isogen 722
Elaborado à partir de uma fina sinergia 
entre ativos especiais para aliar a melhor 
performance de limpeza com os custos 
mais competitivos.



Aplicações

Multi Uso
Limpador Perfumado

Desengordurante
Limpa Forno e Fogão

Tira Manchas

Desengraxantes
Limpador Multi Propósito

Removedor de Insetos

HOUSEHOLD
Multi Uso Concentrado

Limpa Chapas e Grelhas
Desengraxantes
Desincrustante

PROFISSIONAL AUTOMOTIVO



Benefícios

Dissolve rapidamente

Solubiliza fragrância,
não sendo necessário 
outro emulsionante

Formulações com alta 
estabilidade, mesmo em 
pH´s extremos (ácidos e
alcalinos) e na presença 
de Peróxido.

Substitui com vantagem 
(performance e custo) os 
tensoativos mais tradicionais 
como Ácido Sulfônico
e Nonil Fenol Etoxilado.

Dispensa o uso de
Butilglicol ou hidrótopo.

Compatível com qualquer
sistema iônico – catiônico,
aniônico e não iônico.

Aplicação à frio

Não precisa de 
neutralização

Sem odor

Produto não controlado:
Seguro para o operador
e para o transporte

Único tensoativo da formulação:
Reduz: Custo, mão de obra,
tempo de processo e espaço
de estoque de matéria-prima

Rapidamente biodegradável.
Apelo verde e sustentável.
Livre de fenóis e de
fonte renovável



Con�ra o vídeo de apresentação

https://youtu.be/UBr1-9YPhS8



Teste de Aplicação
A combinação refinada dos ativos do Isogen 722 proporcionam 
a ele uma performance de limpeza ímpar, muito superior aos 
tensoativos tradicionais.

Veja esta diferença na 
prática nesse vídeo: 
https://youtu.be/drjFiqKP4i8



Smart LAB

Entre em contato com nosso 
SmartLab e saiba como a Macler 
pode te entregar muito mais do 
que uma simples amostra. 

Levaremos todo o nosso laboratório 
e know-how embalados na forma 
de um protótipo do produto que 
pretendes desenvolver.

Viva a experiência de ter um parceiro estratégico à seu dispor, conte com o SmartLab.



 Diferentemente do que se 
tem experimentado com empre-
sas globais, que acabam, muitas 
vezes, tirando produtos de linha e 
deixando o cliente “a ver navios”, 
a Macler, através do SmartLab se 
compromete em gerar soluções 
para as adversidades do cliente. 
Inclusive nos casos onde o cliente 
deseja trocar o blend por outras 
matérias-primas. 
 Porém o que ocorre na 
imensa maioria dos casos é que os 
nossos blends acabam gerando 

uma performance ímpar e apre-
sentam uma melhor relação cus-
to/benefício. Nossa atuação, 
nesses mais de 30 anos de vida, 
está pautada na confiança e serie-
dade, e não é diferente quanto ao 
fornecimento da linha Isogen. 
 Qualquer produto que, por 
algum motivo precise sair de linha, 
o SmartLab atua junto aos clientes 
desenvolvendo a alternativa para 
uma nova fórmula tão eficiente 
quanto a fórmula original, sem im-
pactos no custo.

Não se sente à vontade comprando blends? 
Tem medo de ficar na mão de um fornecedor só?



São várias soluções construídas com os resultados de anos de pesquisa, 
desenvolvimento e experiência no atendimento e suporte técnico à clientes 
deste mercado. 

Os produtos da linha Isogen solucionam situações como: custo, performance, 
melhorias no processo e manuseio, espaço de estocagem.

Isogen é uma linha focada em    
soluções para a área de saneantes 
desenvolvida pelo SmartLab. 



Macler Produtos Químicos Ltda
Rua Fritz Lorenz . 1774 . G5 . Bairro Industrial
CEP 89.120-000 . Timbó . Santa Catarina

macler.com.br
 47 3323.5012
suporte1@macler.com

 

Nossa química 
em harmonia
com a sua rotina.


