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URIMAT-RS – O sistema de limpeza sem água
A URIMAT é a principal fornecedora no campo da 
 tecnologia sanitária sem água, tecnologia suíça 
 comprovada desde 1998.

O URIMAT-CS (sistema de limpeza) consiste numa 
impressionante e pioneira ampliação de toda uma 
gama de produtos existente. A tecnologia patenteada e 
exclusiva torna, agora, a operação dos mictórios não só 
mais fiável como mais económica (significativamente 
menos esforço em termos de limpeza manual).

Os intervalos de limpeza individualmente programáveis 
e automáticos no URIMAT-CS aliviam o seu trabalho 
visivelmente nos cuidados com os mictórios e, além 

 disso, ainda economiza na água e nos custos opera-
cionais. O URIMAT-CS promete máxima eficiência e 
segurança nas instalações sanitárias e está disponível 
para mictórios das séries «ceramicC2» e «inox».

Dimensões «ceramicC2» 
(medidas em mm)

Dimensões «inox» 
(medidas em mm)
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Modelo URIMAT  
ceramicC2-CS

URIMAT  
inox-CS

N.º de artigo 12.402 18.050

Cor         branco*         disponível em todas as  
cores RAL  
(sob pedido)

Peso 20.7 kg 7 kg

Tensão 110 V / 220 V 110 V / 220 V 

O original. 
Poupe tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, proteja o 
meio ambiente com o URIMAT-CS, o singular sistema 
de limpeza sem água



MB-ActiveTrap-CS  
Insira facilmente, 
com apenas um 
gesto 
O MB-ActiveTrap-CS é inserido na 
abertura de escoamento do mictório 
por meio de pressão mínima.

Art. n.º 52.411

Art. n.º: 80.016

O sistema de 
limpeza URIMAT  
fica pronto num 
instante 
O LED indicador acende rapidamente 
a luz verde e sinaliza que o sistema 
está pronto a funcionar. Os intervalos 
de limpeza, individualmente progra-
máveis, iniciam automaticamente. 
De imediato reduz-se notoriamente a 
necessidade de limpeza e aumenta-se 
o grau de higiene e de segurança.

MB-ActiveCleaner-CS 
É só girar 
Basta dar uma volta com a mão para 
fixar a garrafa do MB-ActiveCleaner-CS 
no suporte.
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Funciona assim 
Limpeza garantida:  
simples e segura



PH neutro

Económico

Aroma agradável

     Dermatologicamente testado

    Biológico

›  Máxima higiene 

›   Sem água, ecológico e sus-
tentável

›  Utilização muito fácil 

›   Protege a canalização e o 
meio ambiente

URIMAT-CS, o sistema de  
limpeza sem água garante uma 
 operação higienicamente ideal e  
reduz notavelmente os trabalhos  
de limpeza necessários. Sem água, 
sem químicos, sem problemas.

1 2

MB-ActiveTrap-CS  
com luz verde: 
O sistema está pronto a 
funcionar

O novo MB-ActiveCleaner-CS 
garante um cuidado diário e 
sustentável do seu sistema 
URIMAT.

›   O MB-ActiveCleaner-CS 
neutraliza as obstruções 
e protege os tubos de 
 escoamento.

›   O MB-ActiveCleaner-CS 
atua microbiologicamente 
e previne o desenvolvi-
mento de odores desa-
gradáveis.

MB-ActiveTrap-CS  
com luz vermelha: 
A garrafa do  
MB-ActiveCleaner-CS 
está vazia e tem de ser 
substituída.

Indicador LED
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URIMAT-CS  
A última inovação da URIMAT em 
tecnologia sanitária sem água

Fácil de manter  
Manutenção económica em 

tempo e custos

Ecológico e sustentável  
Sistema de limpeza sem água, 

conservador dos recursos 

Máxima higiene 
Limpeza intervalar conforme a 

necessidade

Totalmente automatizado  
Intervalos de limpeza indivi-

dualmente programáveis

Montagem simples 
Instalação rápida, graças ao sis-

tema de montagem simplificado

Mínimo esforço de limpeza 
Possibilidade de calcular a 

necessidade de limpeza

LED indicador da necessidade 
de substituição 
Informa sobre o estado de fun-

cionamento e o nível do produto 

de limpeza 

Protege a canalização  
Depósitos nos tubos de escoa-

mento reduzidos ao mínimo 

com o MB-ActiveCleaner-CS 

Máxima segurança  
Graças à tecnologia ativa paten-

teada URIMAT MB



Mundialmente 
implementada 
Com URIMAT você está  
na melhor companhia 

Se, hoje, apostar numa tecnologia direcionada e, neste 

contexto, nos mictórios sem água da URIMAT, você estará 

na melhor companhia.

McDonalds, por exemplo, é uma empresa internacional que 

opera com base em elevados princípios ecológicos e tem 

como compromisso a sustentabilidade.  

Graças à utilização de produtos URIMAT a nível mundial, 

centenas de milhões de litros de água potável são econo-

mizados por ano.

Oriundas de quase todos os setores da indústria, dispomos 

de referências de prestígio de empresas que nos delegam 

diariamente a sua confiança.  

Marque já uma posição. Aposte na URIMAT.

(+351) 962 922 765 
urimat@urimat.pt  
www.urimat.pt 

URIMAT IBÉRICA, SL 
Avenida das Laranjeiras, 18-A 
2610-098 Alfragide 
Portugal
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