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PROGEL
Diluidor Electrônico para Gel, Pasta e Produtos Viscosos

n Central Eletrônica de Diluição para produtos Gel, Pasta e Viscosos.

n Montado em gabinete em liga de ABS e Policarbonato na cor cinza.

n Etiqueta frontal em policarbonato texturizado nas cores padrão Seko.

Características
n Central de diluição para produtos químicos  
 detergentes, desinfetantes na forma de gel,  
 pasta ou produtos viscosos.

n Regulagem de diluição por controle de   
 velocidade através de uma placa   
 eletrônica  

n Acionamento por botão localizado na parte  
 lateral da caixa e led luminoso para identificação  
 de ligado.

Kit de instalação
n Mangueira com 4 metros para entrada de  
 produto e saída de diluição.

n Mangueira com metragem maior sobre   
 encomenda.

n Parafusos e buchas para fixação do   
 equipamento.

n Bico de entrada de água acoplado ao   
 equipamento.

Aplicações
n Para diluição de produtos gel ou pasta em  
 baldes, latões, cubas etc.

n Diluição de produtos viscosos para uso em  
 limpeza de pisos, paredes, câmaras frias,   
 câmaras frigoríficas, restaurantes, hoteis,   
 moteis, lavanderias, supermercados etc.

Funcionamento
n Não há necessidade de pressão de água para  
 a diluição.

n A bomba peristáltica faz a dosagem do   
 produto na quantidade desejada através dos  
 controles de velocidade da própria placa   
 eletrônica instalada no interior do  
 equipamento.



In the modern Globalised world, being a privately 
owned Company has significant benefits especially for 
our Customers, our Partners. For over 40 years, SEKO 
has developed a Global organisation able to take the 
longer view, manage the pressure of the now, and to 
plan for the long term, delivering true Partnership for 
our Customers, with transparency and mutual respect 
for each other. 

Whether it’s for our reknown flexibility, our attention 
to detail, the high-quality products, or just the way we 
do business, we understand that it’s Your Choice to do 
business with us. It is Our Commitment to fulfill your 
needs wherever you, our Customers are.

For more information about our 
portfolio, worldwide locations, 
approvals, certifications, and 
local representatives, please visit  
www.sekouk.com
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