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LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES ABERTAS (OPC)

LUBRIFICAÇÃO

ESPECÍFICOS

HIGIENE PESSOAL

LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
POR RECIRCULAÇÃO

DESINFEÇÃO AMBIENTAL

GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS

VESTIÁRIOS E ESCRITÓRIOS



O QUE OFERECE 
A PROQUIMIA?

A Proquimia fabrica e comercializa especialidades químicas 
apresentando soluções integrais para contribuir para o pro-
gresso do sector industrial e institucional, e para o bem-estar 
dos clientes. Pelo elevado grau de especialização e pela 
relação qualidade-serviço, a Proquimia converteu-se numa 
das empresas com maior implantação nos mercados onde 
opera, o que nos posiciona como empresa ibérica líder nes-
te sector.

A inovação é a base do nosso crescimento. O nosso grau de 
especialização permite-nos apresentar soluções, aplicações 
e sistemas de gestão que se adaptam constantemente a um 
mercado cada vez mais em mudança, oferecendo o melhor nível 
tecnológico. Ao mesmo tempo, damos respostas específicas a 
cada uma das problemáticas dos nossos clientes, reco-
mendando os produtos que mais se adaptam às diferentes 
necessidades de cada empresa. O serviço para a Proquimia 
é muito mais do que oferecer excelentes produtos, a relação 
com o cliente e o compromisso formam parte do nosso 
serviço global.

A Proquimia trabalha diariamente para conseguir um equilíbrio 
entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto 
ambiental. Os nossos produtos, desenvolvidos para que 
sejam utilizados de forma segura e eficiente, dirigem-se 
aos consumidores mais exigentes, garantindo um futuro 
ambientalmente sustentável graças ao máximo cuidado 
com o impacto ambiental.

Os mais de 40 anos de experiência de Proquimia nos trata-
mentos industriais, unidos a produtos de elevadas prestações 
devidamente homologados e equipamentos de aplicação 
de alta tecnologia, constituem uma garantia de confiança 
para os nossos clientes e para o sector em geral.

> Oferta global de toda a gama de produtos

> Produtos homologados pela DGS e DGAV

> Ampla gama de equipamentos para a aplicação e controlo
   de processos

> Assessoria técnica, legal e ambiental

> Laboratório de análises microbiológico homologado

> Certificação de Qualidade ISO 9001

> Certificação Ambiental ISO 14001

> Certificação do Sistema de Gestão da Saúde e Higiene 
   Laboral OHSAS 18001

> Cobertura Nacional

> Flexibilidade e adaptabilidade

> Proquimia FoodSafety

Empresa certificada 
com as normas:

QUALIDADE ISO 9001
AMBIENTAL ISO 14001
HIGIENE E SEGURANÇA 

LABORAL OHSAS 18001



2. Otimização de processos

Estabelecemos e quantificamos in-situ processos de limpeza 
e desinfeção baseados em padrões máximos de higiene 
alimentar, definidos em função de cada cliente, das suas 
necessidades específicas e as condições das suas ins-
talações. 

Tudo isto em cumprimento com a Regulamentação Técnico-
Sanitária correspondente e em linha com os critérios de 
sensibilização ambiental e prevenção de riscos da Proqui-
mia. Sem esquecer um dos parâmetros fundamentais hoje 
em dia, a otimização de custos. 

3. Engenharia

A Proquimia FoodSafety conta com uma equipa de engenha-
ria especializada no desenvolvimento e manutenção de todo 
tipo de sistemas para a indústria alimentar (de armazena-
mento, doseamento, controlo, lubrificação, limpezas por 
espuma, limpeza automática de enchedoras…), aportando 
valor acrescentado graças à nossa experiência, o desenvolvi-
mento personalizado e uma estreita colaboração com o cliente.

4. Formação

A Proquimia é consciente da importância de contar com um 
fator humano formado e preparado, trabalho que se dificulta 
numa envolvente que evolui emuda constantemente. Por isso, 
colocamos à disposição dos nossos clientes a formação 
necessária para implementar nas suas instalações os 
processos de higiene mais adequados e motivar e implicar o 
pessoal neste trabalho.

Avaliado por uma sólida trajetória e o reconhecimento 
conseguido no mercado durante mais de 40 anos como es-
pecialistas em higiene, a Proquimia FoodSafety representa 
o compromisso da companhia por oferecer os padrões mais 
elevados de higiene, que contribuem para a elaboração de 
alimentos mais seguros, respondendo às exigentes nor-
mativas sanitárias em vigor.

A Proquimia FoodSafety é a unidade da Proquimia espe-
cializada em Segurança Alimentar, criada para garantir a 
correta implementação e funcionamento dos processos 
de higiene, mediante soluções eficientes e adaptadas às 
necessidades específicas de cada cliente, assegurando a 
qualidade dos processos e protegendo o vosso negócio 
e marca.

Somos o vosso parceiro em Segurança Alimentar
Constituída por uma equipa interdisciplinar, a Proquimia 
FoodSafety trabalha com elevados padrões de qualidade 
com o objetivo de conseguir o maior nível de segurança, 
priorizando a eficiência operacional e a sustentabilidade 
dos processos.

A Proquimia FoodSafety conta com uma equipa que integra 
especialistas em segurança alimentar, engenheiros de 
higiene, microbiólogos, químicos e técnicos de aplicação. 
Dispõe, também, de laboratórios de análises microbiológicas, 
análises de águas e análises de alimentos.

QUEM SOMOS?

O QUE FAZEMOS?

PROQUIMIA 
FOOD SAFETY

A Proquimia FoodSafety centra a sua atividade em: 

1. Consultoria

A Proquimia FoodSafety desenvolve trabalhos de consultoria 
no sector da alimentação, agropecuária e restauração.

Consultoria a nível de Segurança Alimentar: 

> Implementação do sistema de Garantia Sanitária ISO 22000

> Implementação do sistema de Análises de Perigos e Pontos
   de Controlo Crítico (HACCP)

> Implementação de referenciais de Segurança Alimentar com
   IFS ou BRC v6

> Apoio técnico em situações de riscos microbiológicos

Consultoria a nível de legislação, requisitos legais 
e subvenções:

> Assessoria nos requisitos necessários para obter distintas
   licenças e registos

> Legislação nacional e comunitária de funcionamento e
   ambiental nos diversos sectores

> Serviço de informação e tratamento de subvenções para 
   ajudar no apoio que proporciona a Administração às empresas.



01
LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES ABERTAS (OPC)

Todas as instalações, utensílios e máquinas utilizadas durante a produção de 
um alimento devem ser higienizados com produtos autorizados para a indústria 
alimentar, seguindo planos sistemáticos que incluem todas as dependências e 
elementos. Cada tipo de superfície, método de aplicação e natureza do resíduo 
requerem produtos específicos.

CATÁLOGO GERAL
INDÚSTRIA ALIMENTAR
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CATÁLOGO GERAL INDÚSTRIA ALIMENTAR

LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES ABERTAS (OPC) 01
LIMPEZA
ESPUMA, GEL E FILMES ALCALINOS

SUPERVIX A

VIX PLAC

BASICFOAM

VIXFILM

NEUTROVIX

NETFOAM

VIXFORTE

BASICFORTE

VIX GEL

NEUTRO FOAM

25kg Garrafa
Cód. 4008517

28kg Garrafa
Cód. 4007719

22kg Garrafa
Cód. 4012716

28kg Garrafa
Cód. 4010519

20L Garrafa
Cód. 4005914

25kg Garrafa
Cód. 4007817

25kg Garrafa
Cód. 4004917

24kg Garrafa
Cód. 4016197

25kg Garrafa
Cód. 4000617

25kg Garrafa
Cód. 4022717

200kg Bidão
Cód. 4008572

1100kg Contentor
Cód. 4012766

1150kg Contentor
Cód. 4010578

1075kg Contentor 
Cód. 4005565

1100kg Contentor
Cód. 4007766

1250kg Contentor
Cód. 4004968

1000L Contentor
Cód. 4005964

1075kg Contentor
Cód. 4007865

1220kg Contentor
Cód. 4016167

1100kg Contentor
Cód. 4000666

Detergente líquido alcalino espumante de utilização 
geral. Mantém o poder detergente a frio.

Detergente alcalino espumante para a limpeza de 
todo tipo de superfícies, maquinaria, equipamentos…
Com elevado poder detergente frente a resíduos de 
gordura.

Detergente espumante fortemente alcalino para a 
limpeza de superfícies em indústrias alimentares.

Detergente alcalino que forma uma película de 
elevada permanência e de fácil enxaguamento. 
Indicado para a limpeza de paredes e máquinas 
recorrendo a equipamentos de espuma. Para a 
indústria alimentar. 

Detergente ligeiramente alcalino para a limpeza 
manual e por espuma de todo o tipo de superfícies, 
máquinas e acessórios na indústria alimentar. 

Detergente alcalino espumante de utilização geral 
para a limpeza de superfícies.

Detergente espumante fortemente alcalino para a 
limpeza de superfícies com resíduos orgânicos muito 
persistentes e difíceis de eliminar.

Detergente altamente alcalino, para a limpeza manual 
e por espuma de sujidades difíceis presentes em 
todo tipo de superfícies, maquinaria e elementos na 
indústria alimentar. Indicado para águas de baixa 
dureza.

Detergente líquido alcalino para a limpeza de su-
perfícies abertas mediante aplicação de gel. Indi-
cado especialmente para a limpeza de correntes 
transportadoras.

Detergente neutro para a limpeza manual e por 
espuma de todo tipo de superfícies, maquinaria e 
elementos na indústria alimentar.



06

CATÁLOGO GERAL INDÚSTRIA ALIMENTAR

01
LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES ABERTAS (OPC)

LIMPEZA
MANUAL

DESOCAL PLUS D

DESOCAL VIX

DESOCAL FOAM

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 4006753

20L Garrafa
Cód. 4006714

1000L Contentor
Cód. 4006764

23kg Garrafa
Cód. 4011316

30kg Garrafa
Cód. 4007620

1150kg Contentor
Cód. 4011378

1200kg Contentor
Cód. 4007667

Desincrustante, desoxidante e desinfetante ácido 
espumante para a limpeza de todo o tipo de super-
fícies e equipamentos na indústria alimentar. Isento 
de fósforo. 

Registo biocida 10-20-05683 HA

Detergente desincrustante e desoxidante ácido 
para a limpeza com equipamentos de projecção de 
espuma em todo o tipo de superfícies, maquinaria e 
elementos na indústria alimentar. Isento de fósforo.

Detergente desincrustante e desoxidante ácido para 
a limpeza com equipamentos de projeção de espuma 
em todo o tipo de superfícies, maquinaria e elementos 
na indústria alimentar.

NEUTRO GEL SUPERL

20L Garrafa
Cód. 1408414

1000L Contentor
Cód. 1008464

10L Garrafa
Cód. 4020311

25L Garrafa
Cód. 4020317

200L Bidão
Cód. 4020372

Detergente neutro para a limpeza manual de todo 
o tipo de superfícies, maquinaria e elementos na 
indústria  alimentar.

Detergente ligeiramente alcalino para a lavagem ma-
nual de utensílios e maquinaria na indústria alimentar.

KEY KEY HIGIENIZANTE

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1026103

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1026153

5L Garrafa (Caixa 4u.)
Cód. 8009805

20L Garrafa
Cód. 1008014

Detergente neutro altamente concentrado para 
a lavagem manual de utensílios e máquinas na 
indústria alimentar. 

Lava-loiça manual superconcentrado com tripla 
acção: antibacteriano, desengordurante e dermo-
protector. O seu elevado poder antibacteriano é 
ideal para a higiene total.

LIMPEZA
ESPUMAS ÁCIDAS

VIXPLUS

22kg Garrafa
Cód. 4014316

1100kg Contentor
Cód. 4014366

Detergente alcalino de elevada capacidade sequestrante 
para a limpeza por espuma em fase única para todo o 
tipo de superfícies, máquinas e elementos da indústria 
alimentar. 

LIMPEZA
ESPUMA, GEL E FILMES ALCALINOS
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CATÁLOGO GERAL INDÚSTRIA ALIMENTAR

LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES ABERTAS (OPC) 01
LIMPEZA E DESINFEÇÃO NUMA SÓ FASE

VIXCLOR VIXCLOR SE

22kg Garrafa
Cód. 4019616

220kg Bidão
Cód. 4019615

1080kg Contentor
Cód. 4019664

28kg Garrafa
Cód. 4008619

230kg Bidão
Cód. 4008676

1150kg Contentor
Cód. 4008678

Detergente desinfetante espumante concentrado, 
alcalino-clorado, para operações de limpeza e 
desinfeção numa única fase.

Registo Biocida 15-20-02883 HA
Registo DGAV ACM nº 076/00/11NBVPT

Detergente bactericida/fungicida alcalino-clorado para 
a limpeza por espuma de todo o tipo de superfícies, 
máquinas e acessórios na indústria alimentar.                                             

Registo Biocida 14-20-04873 HA

DESINFEÇÃO

ASEPVIX ALUVIX

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 4018453

25kg Garrafa
Cód. 4027017

20kg Garrafa
Cód. 4018414

1000kg Contentor
Cód. 4018464

1100kg Contentor
Cód. 4027066

Detergente desinfetante para a limpeza manual e por 
espuma de todo o tipo de superfícies, máquinas e 
acessórios na indústria alimentar.

Registro Plaguicida 09-20-05503 HA

Detergente alcalino-clorado com inibidores de ataque 
ao alumínio e suas ligas, para a limpeza manual e 
por espuma em todo tipo de superfícies, máquinas e 
elementos na indústria alimentar.

HALONET CLORFOAM

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 8025703

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1410753

10L Garrafa
Cód. 1410711

22kg Garrafa
Cód. 4015416

1080kg Contentor
Cód. 4015464

Detergente desinfetante com cloro activo para a 
limpeza e desinfeção numa única fase de superfícies 
e utensílios da indústria alimentar.

Registo Biocida 16-20-02880 HA

Detergente alcalino-clorado para a limpeza, por 
espuma, de todo tipo de superfícies, maquinaria e 
elementos na indústria alimentar. 

PRODESIN SF ASEP 500

10L Garrafa
Cód. 4024811

25L Garrafa
Cód. 4024417

20L Garrafa
Cód. 4024814

200L Bidão
Cód. 4024872

1000L Contentor
Cód. 4024864

1000L Contentor
Cód. 4024464

Desinfetante à base de glutaraldeído e amónios 
quaternários para a desinfeção de superfícies e 
equipamentos da indústria alimentar. Livre de 
formaldeído.

Registo Biocida 13-20-02879 HA
Registo DGAV ACM nº 077/00/11NBVPT

Desinfetante não espumante de utilização geral, à 
base de alquilaminas terciárias, para a desinfeção 
de superfícies.

Registo Biocida 15-20-02778 HA

ASEP 870 ASEP 100

20L Garrafa
Cód. 4026914

20L Garrafa
Cód. 4011014

1000L Contentor
Cód. 4026964

200L Bidão
Cód. 4011072

1000L Contentor
Cód. 4011064

Desinfectante de superfícies e equipamentos na 
indústria alimentar, de amplo espectro bactericida 
e fungicida.

Registo Biocida 15-20-02900 HA

Lixívia concentrada para a desinfecção  de superfícies 
e equipamentos da indústria alimentar. 
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CATÁLOGO GERAL INDÚSTRIA ALIMENTAR

01
LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES ABERTAS (OPC)

DESINFEÇÃO

TESTE RÁPIDO DE CONTROLO DE HIGIENE

ASEPBACT

DEOSOL

PROCHECK 1

KIT DE REACTIVOS PROCHECK

DEOBACT

PROCHECK 2

22kg Garrafa
Cód. 4014616

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1017753

20L Garrafa
Cód. 1017714

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 8015353

20L Garrafa
Cód. 8015314

1000L Contentor
Cód. 1017764

Desinfetante à base de ácido peracético para a 
desinfecção de superfícies e equipamentos na 
indústria alimentar.

Registo Biocida 15-20-07778 HA

Detergente desinfetante, à base de amónios quater-
nários, para a desinfeção de todo tipo de superfícies.

Registo Biocida 16-20-02831 HA

YODOR

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 4003953

Detergente higienizante iodado para aplicação em 
industrias alimentares.

Kit formado por uma unidade do reativo PROCHECK 1 
e uma unidade do reativo PROCHECK 2.

Detergente desinfetante fungicida à base de amó-
nios quaternários para a desinfeção de superfícies 
e equipamentos.

Registo Biocida 14-20-02820 HA

0,5L Garrafa (Caixa 2u.)
Cód. 4016401

0,5L Garrafa (Caixa 2u.)
Cód. 4016601

0,5L Garrafa (Caixa 2u.)
Cód. 4016501

Reativo de deteção rápida de biofilme e/ou higiene 
incorreta para todo tipo de superfícies na indústria 
alimentar.

Reativo de deteção rápida de bactérias catalasa-
positivas para todo tipo de superfícies na indústria 
alimentar.

ASEPCOL SOFTCOL

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 4000503

25L Garrafa
Cód. 4000517

10L Garrafa
Cód. 4000564

1000L Contentor
Cód. 4000564

20L Garrafa
Cód. 4011514

Desinfetante alcoólico de amplo espectro, indicado 
para desinfeções de manutenção ou intermédias 
durante o processo produtivo. Desenvolvido para 
aplicar por pulverização.

Registo Biocida 15-20-02821 HA

Produto à base de álcool para a higienização de 
superfícies na indústria alimentar.
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CATÁLOGO GERAL INDÚSTRIA ALIMENTAR

LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES ABERTAS (OPC) 01

EQUIPAMENTOS

Voyager

Callisto

Mimas

Os equipamentos Spit FoamSystem foram desenvolvidos especialmente para a limpeza 
das superfícies abertas, assegurando os melhores resultados a nível higiénico em todas 
as instalações e equipamentos da fábrica de acordo com o seguinte procedimento:

>  Pré-enxaguamento
>  Limpeza
>  Enxaguamento intermédio
>  Desinfeção
>  Enxaguamento final

Benefícios do SPIT FOAM SYSTEM em relação aos outros sistemas de limpeza:

>  Maior permanência do detergente sobre as superfícies, tanto verticais como horizontais, 
   e maior poder de cobertura.
   
>  Efeito mecânico equilibrado:

  · Pressão e caudal de água constantes e suficientes para arrastar as partículas aderidas
    nas ranhuras das superfícies, sem dar lugar a aerossóis, evitando assim o transporte de
    microrganismos para zonas previamente limpas.

  · Menor impacto e desgaste das superfícies

>  Transmissão equilibrada do calor da água para as superfícies devido ao baixo grau de 
atomização.

> Redução de custos:

  · Redução do gasto energético
  · Otimização do consumo de água e produto químico

>  Facilidade e segurança na manipulação

>  Máxima versatilidade

>  Maior respeito pelo ambiente

Em função das necessidades higiénicas de cada instalação, dispomos dos 
seguintes tipos de sistemas Spit  FoamSystem:

>  Sistemas descentralizados
>  Sistemas centralizados
>  Sistemas automáticos

O nosso departamento de engenharia instalará e colocará em funcionamento os 
equipamentos, ajustando a dose recomendada para cada produto, garantindo ótimos 
resultados e consumos adequados.

SPIT FOAM SYSTEM



CATÁLOGO GERAL
INDÚSTRIA ALIMENTAR

0102
LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
POR RECIRCULAÇÃO

As instalações de armazenamento, transporte, tratamento, filtração e enchimento 
de produtos líquidos na indústria alimentar devem ser projetadas para que a sua 
limpeza periódica seja por métodos de recirculação, conhecidos por sistemas CIP. 
Os processos de limpeza e desinfeção destes equipamentos, assim como a limpeza 
de garrafas, caixas, moldes, barris...mediante túneis de limpeza, requerem produtos 
específicos e adaptados a cada um dos processos alimentar.
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LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
POR RECIRCULAÇÃO 02
LIMPEZA CONVENCIONAL
PRODUTOS ALCALINOS

FORTEX AM

FORTEX P35

JERRYGLAS

PROGLAS 75

FORTEX SC

FORTEX BASIC

RELION

28kg Garrafa
Cód. 4019119

30kg Garrafa
Cód. 4010020

26kg Garrafa
Cód. 4003718

30kg Garrafa
Cód. 4002620

25kg Saco
Cód. 4000761

75kg Garrafa
Cód. 4002531

25kg Saco
Cód. 4004861

75kg Garrafa
Cód. 4019131

75kg Garrafa
Cód. 4010031

1200kg Contentor
Cód. 4002667

1000kg Contentor
Cód. 4019164

320kg Bidão
Cód. 4010074

1500kg Contentor
Cód. 4019169

1500kg Contentor
Cód. 4010069

280kg Bidão
Cód. 4003736

1350kg Contentor
Cód. 4003794

250kg Bidão
Cód. 4002573

1250kg Contentor
Cód. 4002568

Detergente fortemente alcalino com grande poder 
detergente. Formulado com aditivos que permitem 
trabalhar com soluções cáusticas de menor 
concentração, consegue reduzir o custo total da 
operação.

Detergente alcalino formulado com tensioactivos e 
sequestrantes. Adequado para épocas frias devido 
à sua baixa temperatura de congelação. 

Detergente mediamente alcalino de espuma 
controlada e com inibidores de corrosão. Indicado 
para a limpeza de utensílios e equipamentos de 
metais macios e materiais plásticos.

Detergente alcalino em pó para a limpeza de todo o 
tipo de circuitos na indústria alimentar.

Detergente alcalino para a limpeza diária de circuitos por 
circulação, formulado com tensioativos, sequestrantes 
e antiespumantes.

Detergente alcalino com elevado conteúdo em 
tensioactivos para a limpeza diária de circuitos e 
túneis de lavagem.

Detergente em pó fortemente alcalino, especialmente 
indicado para a limpeza automática por recirculação 
de circuitos, tanques e outros elementos na indústria 
alimentar. Contém oxigénio activo.

DESOCAL SC

30kg Garrafa
Cód. 4007320

1250kg Contentor
Cód. 4010468

Desincrustante ácido para utilização na indústria 
alimentar. Especialmente indicado para sistemas 
automáticos de limpeza (CIP).

DESOCAL NET

20L Garrafa
Cód. 4005114

1000L Contentor
Cód. 4005164

Detergente desincrustante ácido de espuma 
controlada para utilização na indústria alimentar. 
Indicado para a limpeza de formas microperfuradas 
na indústria de queijo. 

LIMPEZA CONVENCIONAL
PRODUTOS ÁCIDOS
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02
LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
POR RECIRCULAÇÃO

DESOCAL NF

12kg Garrafa
Cód. 4024913

22kg Garrafa
Cód. 4024916

220kg Bidão
Cód. 4024915

1200kg Contentor
Cód. 4024967

Detergente, desincrustante ácido de espuma con-
trolada para utilização na indústria alimentar. Pode 
ser aplicado manualmente, em sistemas automáti-
cos de limpeza (CIP) e sistema de limpeza de moldes. 
Isento de fósforo.

DESOCAL CIP

CLEAN STAR

NETCLOR

FORTEX PLUS

ECOPLUS D

28kg Garrafa
Cód. 4006819

10kg Garrafa
Cód. 4025711

30kg Garrafa
Cód. 4027320

30kg Garrafa
Cód. 4025620

24kg Garrafa
Cód. 4010897

1200kg Contentor
Cód. 4027367

250kg Bidão
Cód. 4025673

230kg Bidão
Cód. 4010876

1275kg Contentor
Cód. 4005675

1150kg Contentor
Cód. 4010878

1400kg Contentor
Cód. 4006894

27kg Garrafa
Cód. 4025718

230kg Bidão
Cód. 4025776

1200kg Contentor
Cód. 4019367

Detergente ácido com propriedades higienizantes 
e inibidores de corrosão para a limpeza em fase 
única por recirculação de circuitos e equipamentos. 

Detergente alcalino-clorado concentrado de espuma 
controlada. Formulado para a limpeza e higienização 
automática de tanques, circuitos e túneis de lavagem. 
Indicado para águas de elevada dureza.

Detergente higienizante alcalino-clorado, isento de 
fosfatos, para a limpeza por circulação de circuitos 
e equipamentos da indústria alimentar.

NETCID

27kg Garrafa
Cód. 4013718

230kg Bidão
Cód. 4013776

Detergente desincrustante ácido de espuma contro-
lada indicado para a limpeza, diária e/ ou periódica, 
de circuitos e equipamentos de ordenha. 

DESOCAL FG

1400kg Contentor
Cód. 4016294

Detergente, desincrustante e higienizante de baixa 
espuma, à base de ácido fosfórico, para utilização 
na indústria alimentar. Especialmente desenvolvido 
para sistemas automáticos de limpeza.

BRUSTONE A

30kg Garrafa
Cód. 4005220

1250kg Contentor
Cód. 4005268

Detergente ácido desincrustante de espuma con-
trolada para utilização na indústria alimentar. Pode 
ser aplicado manualmente ou em túneis de lavagem.

Detergente alcalino altamente aditivado e com 
complexantes, para a limpeza em fase única por 
circulação de circuitos e equipamentos onde se re-
gistem temperaturas de processo inferiores a 85ºC.

Detergente desinfetante alcalino-clorado de espu-
ma controlada. Contém sais alcalinos, sequestran-
tes e hipoclorito de sódio. Indicado para águas de 
dureza média. 

Registo Biocida 15-20-02885 HA

LIMPEZA FASE ÚNICA

LIMPEZA E DESINFEÇÃO NUMA ÚNICA FASE

LIMPEZA CONVENCIONAL
PRODUTOS ÁCIDOS



CATÁLOGO GERAL INDÚSTRIA ALIMENTAR

13

LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
POR RECIRCULAÇÃO 02

ASEP 45

16L Garrafa
Cód. 4014716

160L Bidão
Cód. 4014779

Desinfetante à base de ácido peracético e peróxido 
de hidrogénio para a desinfecção  de equipamentos e 
circuitos. Desenvolvido para doseamento automático 
com controlo por condutividade. Conteúdo em peróxido 
inferior ao estabelecido pela norma MIE APQ-9.
Registo Biocida 13-20-06722 HA

YODOR PLUS

1000L Contentor
Cód. 4010664

Detergente higienizante iodado para a aplicação na 
indústria alimentar.

Registo Biocida 13-20-06722 HA

GENOXOL

20L Garrafa
Cód. 1000514

200L Bidão 
Cód. 1400572

1000L Contentor
Cód. 1000564

Aditivo de alto conteúdo em oxigénio activo para 
banhos ácidos ou alcalinos. Produto oxidante com 
efeito branqueador.

ADITOP

20L Garrafa
Cód. 4011914

1000L Contentor
Cód. 4011964

Aditivo completo de elevadas prestações, especialmente 
indicado para a lavagem de circuitos na indústria 
alimentar. 

ASEP 500

25L Garrafa
Cód. 4024417

1000L Contentor
Cód. 4024464

Desinfetante não espumante de utilização geral à 
base de alquilaminas terciárias, para a desinfeção 
de equipamentos e circuitos. 

Registo Biocida 15-20-02778 HA

ASEP 150

30kg Garrafa
Cód. 4007220

1100kg Contentor
Cód. 4007266

Desinfetante concentrado não espumante à base de 
ácido peracético, para a desinfeção de equipamentos 
e circuitos. Produto não medível por condutividade, 
sendo recomendada a sua aplicação mediante injeção 
em linha.

Registo Biocida 15-20-02818 HA

ADICIP

28kg Garrafa
Cód. 4427219

1200kg Contentor
Cód. 4427264

Aditivo para incorporar em dissoluções alcalinas, à 
base em tensioativos e com uma elevada proporção 
de sequestrantes e antiespumantes. Utilizado para 
processos em fase única.

ADILIQUID

65kg Garrafa
Cód. 4000229

1000kg Contentor
Cód. 4000264

Aditivo à soda à base de tensioativos e sequestrantes. 
Especialmente indicado para a lavagem automática 
de tanques e circuitos.

DESINFEÇÃO

ADITIVOS

700L Contentor
Cód. 4014763
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02
LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
POR RECIRCULAÇÃO

EQUIPAMENTOS

A Proquimia apresenta para a limpeza de circuitos por recirculação uma gama de equipamentos 
que permitem um correto funcionamento dos processos e uma manipulação adequada e segura 
dos produtos. Entre estes equipamentos destacamos os sistemas de controlo de concentração 
e doseamento de produtos para banhos de lavagem: CONTROMAT, PROMATIC 60 e BOMBAS DE 
MEMBRANA.

CONTROMAT

Equipamento para o doseamento automático de produto concentrado para o banho controlando, 
através de um sensor de condutividade, a concentração presente no mesmo. Realiza cargas 
iniciais e recargas de produto ao banho recorrendo a uma bomba doseadora de concentrado 
que, de acordo com a aplicação, pode ser pneumática ou de membrana.

PROMATIC 60

Equipamento doseador de bomba peristáltica desenvolvida para dosear produtos químicos, 
tanto em processos de limpeza como em processos de sanitização e instalações CIP, através do 
controlo por condutividade do banho a tratar.

BOMBAS DE MEMBRANA

Bomba doseadora electromagnética de membrana para o doseamento de produto químico em 
diversas aplicações na indústria alimentar. Proporciona um doseamento muito preciso, tanto de 
líquidos abrasivos e corrosivos como de qualquer outro tipo de químico. Podem ser fornecidas 
com regulação manual de doseamento ou regulação electrónica, com ou sem microprocessador 
interno para funções adicionais através de sinais externos de contacto e para o controlo do sinal 
de contacto, com ajuste de multiplicador ou divisor de injeções, com entrada de sinal de corrente 
0-4/20 mA,...

A Proquimia, desenvolve também projetos à medida do cliente:

>  Instalação de unidades CIP de limpeza
>  Estações de recepção
>  Armazenamento e doseamento de concentrados
>  Instalações de limpeza automáticas
>  Outros

As aplicações desenvolvem-se em função das suas necessidades e em cumprimentos dos 
requerimentos e padrões de aplicação mais exigentes, contando com os melhores profissionais 
de montagem.

Contromat

Promatic 60

Bombas de membrana



LUBRIFICAÇÃO

O processo de embalamento na indústria alimentar requere sistemas que per-
mitem um transporte eficaz de uma grande variedade de embalagens utilizadas 
atualmente e com diferentes materiais. Esta operação de transporte é um ponto 
crítico no processo de produção: a circulação das embalagens deve ser fluida e 
contínua para garantir o correto funcionamento da fábrica e assegurar a máxima 
produtividade das linhas de embalamento. Para conseguir isto, é necessário a uti-
lização de sistemas lubrificantes que assegurem o movimento fluido do material, 
evitando quedas e adaptados aos requerimentos técnicos da instalação.

CATÁLOGO GERAL
INDÚSTRIA ALIMENTAR

03
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03 LUBRIFICAÇÃO

LUBRIFICAÇÃO HÚMIDA
LUBRICANTES NATURAIS

TRANSLUBE PB

TRANSLUBE CN

TRANSLUBE LX

62L Garrafa
Cód. 4002128

25L Garrafa
Cód. 8004117

200L Bidão
Cód. 4019072

200L Bidão
Cód. 4002172

1000L Contentor
Cód. 4002164

200L Bidão
Cód. 4001172

1000L Contentor
Cód. 4001164

1000L Contentor
Cód. 4019064

Lubrificante à base de sabões naturais para a lubri-
ficação de cadeias transportadoras. Especialmente 
indicado para águas macias. Contribui para a qua-
lidade das águas residuais devido ao seu baixo 
equitox.

Lubrificante à base de sabões naturais, altamen-
te concentrado, para a lubrificação de correntes 
transportadoras.

Lubrificante à base de sabões naturais para a 
lubrificação de correntes transportadoras, especial 
para águas de dureza elevada. Contribui para a 
qualidade das águas residuais devido ao seu baixo 
equitox. 

TRANSLUBE S

TRANSLUBE TBK

TRANSLUBE SE

62L Garrafa
Cód. 4019928

62L Garrafa
Cód. 4002228

62L Garrafa
Cód. 4003328

1000L Contentor
Cód. 4019964

200L Bidão
Cód. 4002272

1000L Contentor
Cód. 4002264

200L Bidão
Cód. 4003372

1000L Contentor
Cód. 4003364

Lubrificante sintético de correntes transportadoras 
na indústria alimentar. Possui capacidade detergente 
e  higienizante.

Lubrificante à base de silicones para linhas trans-
portadoras de embalagens de cartão.

Lubrificante sintético à base de aminas gordas com 
poder higienizante, para a lubrificação de correntes 
transportadoras. Adequado para todo tipo de águas. 
Baixa DQO.

LUBRIFICAÇÃO HÚMIDA
LUBRICANTES SINTÉTICOS

LUBRICANTES À BASE DE SILICONES

TRANSLUBE FILM

62L Garrafa
Cód. 4016328

200L Bidón
Cód. 4016372

1000L Contenedor
Cód. 4016364

Lubrificante híbrido de elevada concentração para 
correntes transportadoras na indústria alimentar, 
com propriedades detergentes e higienizantes.

LUBRIFICAÇÃO HÍBRIDA

LUBRIFICAÇÃO HÚMIDA
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LUBRIFICAÇÃO 03

TRANSLUBE GL

20L Garrafa
Cód. 4012014

200L Bidão 
Cód. 4012072

Lubrificante a seco para a lubrificação de correntes 
transportadoras de embalgens de cartão e de PET, 
na indústria de bebidas em geral.

TRANSLUBE DRY

20L Garrafa
Cód. 4028214

Lubrificante de elevada concentração desenvolvido 
para lubrificação a seco de correntes transportadoras 
na indústria alimentar, com propriedades higienizantes.

LUBRIFICAÇÃO A SECO
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03 LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

GAMA DE EQUIPAMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO:

PROLUBE IL

Equipamento de lubrificação de cintas desenvolvido para a lubrificação de uma linha de 
transporte, equipada com uma electroválvula temporizada para a programação dos tem-
pos de paragem e funcionamento da linha.

PROLUBE IL-C

Equipamento de lubrificação de cintas desenvolvido para a lubrificação de várias linhas 
de transporte. A lubrificação de cada cinta realiza-se recorrendo a válvulas elétricas inde-
pendentes programadas através de unidades temporizadoras.

PROLUBE IL-D

Equipamento de lubrificação de cintas para a lubrificação de uma ou várias linhas de 
transporte onde o lubrificante a utilizar seja à base de silicones.

GAMA DE EQUIPAMENTOS DE LUBRIFICAÇÃO A SECO:

PROLUBE DRY

Sistema de lubrificação para corrente transportadoras de embalagens desenvolvido para a 
lubrificação a seco de várias correntes. Baseado em chapas, proporciona um doseamento 
de precisão volumétrico e completamente homogéneo sobre a superfície das correntes.
 

Prolube IL-C

Prolube DRY



DESINFEÇÃO AMBIENTAL

O risco de problemas de fabricação causados por microrganismos é uma das 
maiores preocupações das indústrias alimentares, uma vez que podem ser a causa 
de problemas sanitários para o consumidor final do produto. Para conseguir uma 
ótima higiene das zonas ou locais de produção, é imprescindível combinar um 
correto plano de higienização das instalações e bons procedimentos de limpeza e 
desinfeção de superfícies, como a desinfeção ambiental do local e das superfícies 
de difícil acesso.

CATÁLOGO GERAL
INDÚSTRIA ALIMENTAR
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04 DESINFEÇÃO AMBIENTAL

DESINFETANTES AMBIENTAIS

AMBISEP PLUS D AMBISEP D

10L Garrafa
Cód. 4005711

10L Garrafa
Cód. 4005811

Desinfetante ambiental de utilização semanal 
indicado para a desinfeção e desodorização de 
locais. É de rápida ação e não deixa cheiro nem 
sabor anómalos no ambiente nem nas superfícies 
tratadas. Tem propriedades repelentes de insectos, 
protegendo durante horas as áreas tratadas. 

Registo Biocida 12-20-06488 HA

Desinfetante ambiental de utilização diária indicado 
para a desinfeção e desodorização de locais. Os 
seus efeitos microbiocidas são muito rápidos, 
deixando as zonas tratadas prontas para serem 
utilizadas em poucas horas. Aplicável mediante 
nebulização e termonebulização. 

Registo Biocida 13-20-06595 HA
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DESINFEÇÃO AMBIENTAL 04
EQUIPAMENTOS

NEITEC

Equipamento de nebulização electrónico baseado na técnica de UBV (Ultra Baixo Volume) que 
produz uma fina névoa (tamanho de gota inferior a 10 mícrons) nos tratamentos fitossanitários, 
permitindo o combate eficaz de doenças e placas (fungos, vírus, insectos e bactérias).
Recomenda-se para volumes de salas a tratar superiores a 1.000 m3.

>  Cobertura, penetração e eficácia.
>  Quanto menor for o tamanho da gota, maior a cobertura e penetrabilidade, obtendo-se maior 
   eficácia e rentabilidade.
>  Diminuição do custo energético porque permite a possibilidade de funcionamento noturno.

>  Seguro e de fácil manipulação.

MINI FOGGER

Equipamento de fluxo turbulento em rotação espiral, com trajetórias de corrente fechadas para 
a nebulização ambiental de produtos químicos desinfetantes. Permite saturar um volume de 
4.500 m3 e é adequado para instalações com elevada densidade de maquinaria. Produz um 
tamanho de gota de apenas 20-60 mícrons. 

>  Aplicação na ausência de pessoas e alimentos.

>  Utiliza-se o produto puro, numa dose de 400 a 500 ml de produto por 100 m3 de volume de 
   sala (pode-se utilizar produto diluído), correspondente a um tempo de aplicação de 120-300 segundos 
   de acordo coma dose e caudal utilizado.

>  A névoa formada pelo nebulizador é tão fina e difundida que alcança qualquer lugar, inclusive
   onde não foi soprado diretamente, sem, gotejar nas paredes ou molhar papéis e tecidos. 

>  Respeitar um prazo de segurança de 12 horas.

PRO FOG 2B

Equipamentos portátil e compacto para a aplicação no ambiente de desinfetante a frio recorrendo 
a nebulização (espectro de gotas de 8 a 15 mícrons). Não requere instalação prévia, apenas de 
um ponto de ar comprimido.Para automatizar os tempos de aplicação, opcionalmente pode-se 
fornecer equipamento com um temporizador digital que controla os tempos de aplicação do 
desinfetante. Recomenda-se para volumes inferiores a 1.000 m3.

>  Aplicação na ausência de pessoas.

>  Grande maleabilidade devido às suas reduzidas dimensões e pouco peso.

>  Nula perda de produto por gotejamento na finalização da desinfeção.
>  Doseamento de 0,30 l/min.

SISTEMA FIXO:

Existe uma versão fixa do equipamento, na qual se instalam os bicos em pontos estratégicos da 
sala a desinfetar. As características da instalação são determinadas por um estudo prévio, em 
função do local de aplicação e das necessidades.

Neitec

Mini fogger

Pro fog 2B



Na indústria alimentar existem múltiplos processos produtivos e de higiene específicos, 
que no entanto não são menos importantes. A Proquimia, baseada na sua ampla 
experiência em todos os sectores da indústria alimentar e aproveitando as sinergias 
mantidas com outras divisões do Grupo, proporcionamos ao sector as soluções de 
higiene para satisfazeras necessidades e requerimentos destes processos.

CATÁLOGO GERAL
INDÚSTRIA ALIMENTAR

05 ESPECÍFICOS
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ESPECÍFICOS 05
LAVAGEM DE GARRAFAS

LAVAGEM E DESINFEÇÃO DE COOLERS

ADITOP

ADIGLASS

FORTEX AM

BRUMEX SE

ADEX 500

ADILIQUID

SECAL

PROGLAS 75

ASEP 45

20L Garrafa
Cód. 4011914

65kg Garrafa
Cód. 4000329

28kg Garrafa
Cód. 4019119

25kg Garrafa
Cód. 4028017

65kg Garrafa
Cód. 4000229

22kg Garrafa
Cód. 2053116

25kg Saco
Cód. 4000761

16L Garrafa
Cód. 4014716

160L Bidão
Cód. 4014779

700L Contentor
Cód. 4014763

75kg Garrafa
Cód. 4019131

1000kg Contentor
Cód. 4019164

1500kg Contentor
Cód. 4019169

1000kg Contentor
Cód. 4028064

1000L Contentor
Cód. 4011964

1000kg Contentor
Cód. 4000364

22kg Garrafa
Cód. 4014416

1100kg Contentor
Cód. 4014466

1000kg Contentor
Cód. 4000264

Aditivo completo de elevadas prestações especial-
mente indicado para a lavagem de garrafas.

Aditivo para a soda especialmente desenvolvido para 
a limpeza de garrafas de vidro com propriedades 
antiscuffing.

Detergente fortemente alcalino com elevado poder 
detergente. Formulado com tensioativos, seques-
trantes e antiespumantes que permitem trabalhar a 
uma menor concentração, conseguindo-se reduzir 
o custo da operação de limpeza.

Aditivo liquido anti-espumante para a lavagem de 
garrafas.

Detergente líquido ligeiramente alcalino de baixa 
espuma para a indústria alimentar, especialmente 
desenvolvido para a lavagem de embalagens de 
policarbonato, barris…

Aditivo completo especialmente indicado para 
a lavagem automática de tanques e circuitos na 
industria alimentar.

Aditivo sequestrante e dispersante para o control 
da dureza da água nas fases finais de lavagem de 
garrafas.

Detergente alcalino em pó aditivado para a limpeza de 
garrafas e circuitos.

Desinfetante à base de ácido peracético e peróxido 
de hidrogénio para a desinfeção de coolers. Desen-
volvido para doseamento automático com controlo 
por condutividade. Conteúdo em peróxido inferior 
ao estabelecido pela norma MIE APQ-9.
Registo Biocida 13-20-06722 HA



CATÁLOGO GERAL INDÚSTRIA ALIMENTAR

24

05 ESPECÍFICOS

LIMPEZA DE MOLDES EM QUEIJARIAS

LIMPEZA DE MANTEIGUEIRAS

DESOCAL NET

HIPER SPRAY PLUS

ECOPLUS D

20L Garrafa
Cód. 4005114

25kg Saco
Cód. 1024761

10kg Garrafa
Cód. 4025711

27kg Garrafa
Cód. 4025718

230kg Bidão
Cód. 4025776

1200kg Contentor
Cód. 4019367

1000kg Contentor
Cód. 4005164

Detergente desincrustante ácido de espuma controlada 
para utilização na indústria alimentar. Indicado para 
a limpeza de formas microperfuradas na indústria de 
queijo.

Detergente em pó com complexantes, silicatos e 
fonte de cloro. Especialmente desenvolvido para a 
limpeza de manteigueiras.

TRATAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS

ASEPCLOR
10L Garrafa
Cód. 1020411

Lixívia de utilização alimentar de 4% em cloro activo 
para a desinfecção  de verduras.

ADEX 411

25kg Garrafa
Cód. 2052217

1000kg Contentor
Cód. 2052264

Desengordurante neutro para a lavagem de frutas e 
verduras na indústria alimentar.

Detergente desinfetante alcalino-clorado de espuma 
controlada. Contém sais alcalinos, sequestrantes 
e hipoclorito de sódio. Indicado para a limpeza 
periódica de moldes microperfurados.

Registo Biocida 15-20-02885 HA  

CÂMARAS DE CONGELAÇÃO

GALA FRÍO

20L Garrafa
Cód. 1040014

Detergente higienizante indicado para a limpeza de 
câmaras congelação, câmaras frigoríficas e zonas 
refrigeradas de forma manual ou com máquina 
automática. Eficaz até temperaturas de -25ºC.
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ESPECÍFICOS 05
TRATAMENTO DE LATAS

ADEX 495 ADEX 222

25kg Garrafa
Cód. 2000217

25kg Garrafa
Cód. 4018917

1150kg Contentor
Cód. 4018978

1000kg Contentor
Cód. 2000264

Detergente desengordurante alcalino de espuma 
controlada para a lavagem de latas de conserva. 
Aplicação por projeção ou imersão. 

Desengordurante neutro para a lavagem de equi-
pamentos, superfícies e utensílios na indústria ali-
mentar. Espuma controlada.

ANTIESPUMANTES

TINOXID MO TINOXID ZN

29kg Garrafa
Cód. 4418714

25kg Garrafa
Cód. 4019517

230kg Bidão
Cód. 4019576

1130kg Contentor
Cód. 4019578

Aditivo ácido de elevado rendimento com inibidores de 
corrosão para evitar a oxidação de latas de conserva 
no processo de esterilização em autoclaves.

CEROFILM

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1005353

10L Garrafa
Cód. 1005311

20L Garrafa
Cód. 1005314

200L Bidão
Cód. 1005372

Aditivo para a água de enxaguamento em máquinas 
de lavar, que evita a formação de gotas conseguindo 
uma secagem mais rápida.

Aditivo neutro para a proteção de oxidação geral 
de superfícies férrico-metálicas, para banhos de 
cozedura e autoclaves. 

ANTIESPUMANTE 25

20kg Garrafa
Cód. 2000814

1000kg Contentor
Cód. 4011464

ANTIESPUMANTE SIL71

20L Garrafa
Cód. 2033614

Anti-espumante para banhos industriais à base de 
uma emulsão de silicones, especialmente indicado 
como aditivo em processos de tratamento de águas. 

Aditivo anti-espumante à base de silicones para 
sistemas de tratamento de águas.

BRUMEX SE

25kg Garrafa
Cód. 4028017

1000kg Contentor
Cód. 4028064

Aditivo liquido anti-espumante para a lavagem de 
garrafas.
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05 ESPECÍFICOS

DESINCRUSTANTES

LIMPEZA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE

FLUIDEX S

SUPERNET TR

DESINCRUSTANTE 2003

SUPERNET L22

12kg Cubo
Cód. 1018080

20kg Garrafa
Cód. 2031214

30kg Garrafa
Cód. 2031220

220kg Bidão 
Cód. 2031215

1150kg Contentor
Cód. 2031278

20L Garrafa
Cód. 1018614

27kg Garrafa
Cód. 2033518

220kg Bidão 
Cód. 2033515

1100kg Contentor
Cód. 2033566

Produto para desobstruir e desentupir sifões, 
latrinas, fossas sépticas, tubagens, desaguadoi-
ros, calhas, etc.

Detergente concentrado para a limpeza e desen-
gorduramento de todo tipo de superfícies na indús-
tria alimentar, indicado para a limpeza de veículos 
de transporte.

BIOVIX

25u Caixa
Cód. 1020839

Produto biológico à base de microrganismos não 
patogénicos e enzimas, para o tratamento de fossas 
sépticas, canalizações e coletores de gordura.

ADIPRO PI

30kg Garrafa
Cód. 2000720

75kg Garrafa
Cód. 2000731

250kg Bidão 
Cód. 2000773

1200kg Contentor
Cód. 2000767

Desengordurante e desoxidante ácido especialmente 
indicado para a limpeza e abrilhantamento de car-
roçarias, cisternas,… 

Desincrustante ácido com poder desengordurante 
para a eliminação de incrustações calcárias em 
instalações, tubagens, circuitos de refrigeração… 

Detergente com agradável cheiro a pinho, formulado 
especialmente para a limpeza e desengorduramento 
de todo tipo de veículos.

SCALITE

20L Garrafa
Cód. 2018514

65kg Garrafa
Cód. 2018529

1100kg Contentor
Cód. 2018566

Desincrustante ácido e desoxidante com agentes 
anticorrosivos. Elimina as incrustações sem atacar 
os metais da instalação.

BRUSTONE A

30kg Garrafa
Cód. 4005220

1250kg Contentor
Cód. 4005268

Detergente ácido desincrustante de espuma con-
trolada para utilização na indústria alimentar. Pode 
ser aplicado manualmente ou em túneis de lavagem.
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ESPECÍFICOS 05
DESINFEÇÃO DE TRANSPORTE ANIMAL

AMBISEP ASEPTIL

10L Garrafa
Cód. 4024611

200L Bidão 
Cód. 4024672

10L Garrafa
Cód. 4020111

200L Bidão 
Cód. 4020172

1000L Contentor
Cód. 4020164

Produto de amplo espectro para desinfecção  em salas 
de incubação, parto, ordenha, engorda, pisos e paredes 
de estábulos, equipamentos e material de pecuária, 
jaulas, veículos de transporte de animais, pedilúvios e 
outras superfícies de âmbito veterinário. 

Registo Zoosanitário 0489-P

Produto bactericida, fungicida e virucida para a desin-
fecção diária de todo o tipo de superfícies no âmbito da 
pecuária. É uma mistura sinérgica baseada em amónios 
quaternários que possuem uma elevada eficácia frente 
a um amplo espectro de bactérias, fungos e vírus.

Registo Zoosanitário 01085-P

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS

LIMPEZA DE MEMBRANAS

PROFILTER 6502

PROFILTER D300L

PROFILTER 6200

PROQUISORB

PROFILTER 6503

PROFILTER C255

PROFILTER E400

20kg Garrafa
Cód. 2505414

20L Garrafa
Cód. 2503414

25kg Garrafa
Cód. 2506417

20kg Saco
Cód. 2031160

25kg Garrafa
Cód. 2504817

20kg Cubo
Cód. 4008354

1000kg Contentor
Cód. 2505464

1000L Contentor
Cód. 2503464

1400kg Contentor
Cód. 4028194

Anti-incrustante para o controlo das deposições de 
sais minerais e coloides em membranas de osmose 
inversa, ultrafiltração e nanofiltração.

Redutor de cloro para o pré-tratamento de águas em 
processos de osmose inversa e para o tratamento 
ácido conservante em membranas de osmose 
inversa, ultrafiltração e nanofiltração.

Detergente alcalino para a limpeza de membranas 
de osmose inversa.

Absorvente industrial com elevado poder de absorção 
tanto de líquidos (água, óleos, dissolventes...) como 
de odores.

Anti-incrustante e redutor de cloro para o controlo 
das deposições de sais minerais e coloides em 
membranas de osmose inversa, ultrafiltração e 
nanofiltração.

Detergente alcalino para a limpeza de sujidades de 
origem orgânica em membranas de osmose inversa, 
ultrafiltração e nanofiltração.

Detergente sólido enzimático para a limpeza de 
membranas de ultrafiltração e osmose.
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05 ESPECÍFICOS

LIMPEZA DE PAVIMENTOS

LIMPEZA TÊXTIL

LAVAPRIX

GALA HIGIENIZANTE GALA FORTE

OMEGA

KLISOL

POLAR

ULTRA 2000 SUPREM

KLISOL L

25kg Saco
Cód. 1000961

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1038153

10L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1038853

10kg Saco
Cód. 1001258

25kg Saco
Cód. 1001261

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1000753

20L Garrafa
Cód. 1400714

200L Bidão
Cód. 1400772

1000L Contentor
Cód. 1000764

25kg Saco
Cód. 1001561

10kg Saco
Cód. 1019858

20L Garrafa
Cód. 1400814

1000L Garrafa
Cód. 1400864

25kg Saco
Cód. 1019861

Detergente em pó para a pré-lavagem e lavagem com 
elevado poder inclusive a baixas temperaturas, em 
águas de dureza média. Ideal para roupa muito suja.

Detergente e desengordurante alcalino de espuma 
controlada, com propriedades higienizantes e formu-
lado sem perfume, para a limpeza de pavimentos não 
tratados com máquina automática ou de forma manual. 
Especial para a indústria alimentar.

Detergente alcalino com elevado poder desengor-
durante para a limpeza de pavimentos resistentes 
aos álcalis. De aplicação manual ou recorrendo a 
máquina automática.

Detergente em pó concentrado e atomizado com 
oxigénio ativo. Com poder branqueante e seques-
trante. Elevado rendimento a todas as temperaturas 
e em águas até 40º Hf de dureza.

Detergente líquido neutro de alta concentração 
com poder detergente e humectante. Indicado 
especialmente para manchas de gordura e sangue.

Detergente de alta riqueza em matéria ativa e 
sequestrantes para roupa branca, com grande poder 
inclusive em águas duras e a baixas temperaturas.

Detergente atomizado com branqueador incorpo-
rado, apto para pré-lavagem e lavagem. Elevado 
poder de branqueamento que aumenta com a tem-
peratura. Excelentes resultados sobre todo tipo de 
fibras naturais e sintéticas.

Detergente líquido alcalino concentrado com grande 
poder desengordurante. Indicado para a fase de 
lavagem onde pode ser combinado com qualquer 
oxidante proporcionando um elevado rendimento.

GALA NET GALA PLUS

20L Garrafa
Cód. 1039814

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1039753

20L Garrafa
Cód. 1039714

Detergente alcalino de espuma controlada, especial-
mente formulado para a limpeza e manutenção de 
pavimentos industriais, com máquina automática ou 
de forma manual.

Detergente e desengordurante alcalino de espuma 
controlada para a limpeza de pavimentos não tratados, 
com máquina automática ou mediante aplicação 
manual.
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ESPECÍFICOS 05

LENCECLOR ACARIZ

10kg Saco
Cód. 1001058

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1000153

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1093003

10L Garrafa
Cód. 1000111

20L Garrafa
Cód. 1000114

200L Bidão
Cód. 1000172

Branqueador em pó, à base de cloro ativo estabilizado, 
para a lavagem e higienização de têxteis.

Amaciador perfumado de alto rendimento para todo 
tipo de tecidos e fibras têxteis. Elimina a eletricidade 
estática das peças. 

LIMPEZA TÊXTIL 

BLANC SOFT PLUS

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1037553

20L Garrafa
Cód. 1037514

20L Garrafa
Cód. 1093014 

200L Bidão
Cód. 1093072

1000L Contentor
Cód. 1093064 

Amaciador líquido de perfume fresco e duradoro, de 
alto rendimento para todo tipo de tecidos e fibras 
têxteis. Elimina a eletricidade estática das peças.

Amaciador concentrado com perfume micro-
encapsulado, de alto rendimento, para todo tipo de 
roupa e fibras têxteis. Elimina e evita a acumulação 
de eletricidade estática sobre as fibras naturais e 
sintéticas, facilitando o passa a ferro e calandragem 
dos tecidos.



A Proquimia coloca à disposiçãoa experiência na gestão e tratamento de águas, assim 
como a tecnologia e os sistemas necessários para conseguir a máxima segurança 
nos processos de fabricação. Uma ampla gama de produtos de elevadas prestações 
e equipamentos de alta tecnologia permitem cobrir todas as necessidades do sector, 
assegurando o cumprimento da legislação vigente.

CATÁLOGO GERAL
INDÚSTRIA ALIMENTAR

06
GESTÃO E TRATAMENTO 
DE ÁGUAS
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GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS 06

PROAQUA OX

24Kg Garrafa
Cód. 4018597

240Kg Bidão
Cód. 4018576

Produto à base de peróxido de hidrogénio (água 
oxigenada) para a potabilização de águas para 
consumo animal e humano.

PROSAN 81

22Kg Garrafa
Cód. 2500516

Inibidor de corrosão para circuitos de água. 
Indicado para o tratamento em contínuo de águas 
para consumo humano de carácter corrosivo.

TRATAMENTO EM CONTÍNUO (POTABILIZAÇÃO)

PROAQUA 150

PROAQUA ACID / PROAQUA ACTIVE

PROAQUA 50

25L Garrafa
Cód. 2551417

200L Bidão
Cód. 2506272

200L Bidão
Cód. 2551472

1000L Contentor
Cód. 2551464

10L Garrafa
Cód. 1014311

200L Bidão
Cód. 2506372

Hipoclorito de sódio estabilizado a 15% em cloro 
ativo, para a potabilização e desinfeção de águas 
para consumo humano.

Produtos que produzem dióxido de cloro para a 
potabilização de água para consumo humano, 
baseados na combinação de clorito de sódio e um 
regulador de pH, que actuam como precursores.

PROAQUA PLUS

10L Garrafa
Cód. 2505811

Aditivo líquido concentrado para aumentar o pH da 
água para consumo humano.

Produto clorado a 5% em cloro ativo para a 
potabilização e desinfeção de águas para consumo 
humano.

PROAQUA MINUS

10L Garrafa
Cód. 1027811

1000L Contentor
Cód. 1027864

Aditivo líquido concentrado para diminuir o pH da 
água para consumo humano.



CATÁLOGO GERAL INDÚSTRIA ALIMENTAR

32

06 GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE INSTALAÇÕES

PROAQUA 150 PROAQUA 50

25L Garrafa
Cód. 2551417

200L Bidão
Cód. 2551472

1000L Contentor
Cód. 2551464

10L Garrafa
Cód. 1014311

Hipoclorito de sódio estabilizado a 15% em cloro 
ativo, para tratamentos de desinfeção de instalações 
de águas para consumo humano.

Produto clorado com 5% em cloro ativo para trata-
mentos de desinfeção de instalações de águas para 
consumo humano. 

PROFILTER D300L PROAQUA 2400

20L Garrafa
Cód. 2503414

1000L Contentor
Cód. 2503464

20L Garrafa
Cód. 2505914

Redutor para a neutralização final do cloro em pro-
cessos de limpeza e desinfeção de instalações de 
águas para consumo humano. 

Desincrustante ácido para a eliminação de incrus-
tações calcáreas e resíduos minerais em tanques, 
tubagens e circuitos de águas para consumo humano.
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GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS 06
EQUIPAMENTOS

Em combinação com a nossa oferta de produtos, a Proquimia oferece a mais completa gama de 
equipamentos para a aplicação dos nossos programas de tratamento de Águas para Consumo 
Humano.  

CLORIMATIC ALJIBE CLORO

Equipamento de doseamento e controlo para medir e regular o nível de cloro em depósitos.
É constituído por:

>  Controlador digital de cloro
>  Bomba doseadora de cloro
>  Porta-elétrodos com sonda amperimétrica
>  Filtro de PVC
>  Saída para recolha de amostra com válvula de bola

O controlador que incorpora o painel atua como regulador para conseguir os parâmetros ótimos 
para a manutenção do nível de cloro em depósitos, ativando a bomba doseadora que responde 
de acordo com o valor pré-definido pelo utilizador. 

CLORIMATIC ALJIBE CLORO-pH

Equipamento de doseamento e controlo para medir e regular o cloro e o pH em depósitos.
É constituído por:

>  Controlador digital de cloro e de pH
>  Bombas doseadoras de cloro e regulador de pH
>  Porta-elétrodos com sonda amperimétrica e elétrodo de pH
>  Filtro de PVC
>  Saída para recolha de amostra

Os controladores que incorpora o painel atuam como reguladores para conseguir os parâmetros 
ótimos para a manutenção do cloro e pH no depósito, ativando as bombas doseadoras que 
respondem de acordo com os valores pré-definido pelo utilizador. 

Clorimatic Aljibe Cloro

Clorimatic Aljibe Cloro-pH



HIGIENE PESSOAL

Na indústria alimentar e, especialmente, nos sectores onde existe manipulação de 
alimentos, são imprescindíveis umas boas práticas de fabricação. Dentro destas práticas, 
ocupa um lugar destacado a higiene pessoal. A Proquimia apresenta uma completa gama 
de produtos desenvolvidos para ajudar a prevenir a propagação de gérmenes e doenças 
e reduzir a exposição da pele a agentes químicos e contaminantes.

CATÁLOGO GERAL
INDÚSTRIA ALIMENTAR

07
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HIGIENE PESSOAL 07
GÉIS E DESINFETANTES

VITABAC

VITA ASEPGEL

VITA FOAM 

VITASAN

VITA PLUS

VITALIM

VITA BACTISOL

VITABAC FOAM 

VITA HAND

VITA DERMAN

10L Garrafa
Cód. 4024111

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 4023903

10L Garrafa
Cód. 4023911

1000L Contentor
Cód. 4023964

0,8L Bolsa (Caixa 6u.)
Cód. 1070339

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1070103

5L Garrafa (Caixa 4u.)
Cód. 1029149

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1070153

20L Garrafa
Cód. 1070114

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 4023353

10L Garrafa
Cód. 4023311

20L Garrafa
Cód. 4023314

200L Bidão
Cód. 4023372

1000L Contentor
Cód. 4023364

5L Garrafa (Caixa 4u.)
Cód. 4013849

0,8L Bolsa (Caixa 6u.)
Cód. 1041239

10L Garrafa
Cód. 1041211

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1029553

20L Garrafa
Cód. 2011814

20L Garrafa
Cód. 1029514

Gel dermoprotetor sem perfume, com propriedades 
higienizantes, para a higiene das mãos. Especialmente 
indicado para quem manipula alimentos.

Gel alcoólico sem perfume para a desinfeção das 
mãos. Indicado principalmente para quem manipula 
alimentos.

Registo antisséptico e desinfetante para pele intacta
00547-DES

Gel dermoprotetor de exótica fragrância, com pro-
priedades antissépticas, para a higiene das mãos. 
Produto concentrado de aplicação em espuma que 
permite um doseamento até 3 vezes inferior ao habitual.

Gel dermoprotetor para a higiene pessoal completa: 
lavagem diária das mãos, corpo e cabelo. Contém 
suavizantes que deixan a pele acondicionada e suave.

Gel para a limpeza das mãos muito sujas, isento de 
dissolventes. Formulado para eliminar a sujidade mais 
difícil, deixa uma película suave e sedosa sobre a pele 
depois de cada utilização, com um suave perfume 
floral. Apresenta um novo sistema de doseamento que 
torna muito fácil e cómoda a sua aplicação. 

Gel dermoprotetor sem perfume para a higiene das 
mãos, especialmente indicado para quem manipula 
alimentos.

Desinfetante para mãos. Não seca a pele, protegendo-a 
dos agentes externos. Indicado para quem manipula 
alimentos.

Registo antisséptico e desinfetante para pele intacta 
0675-DES

Espuma antisséptica concentrada para a lavagem 
higiénica das mãos. A sua formulação, baseada em 
princípios ativos higienizantes e isenta de perfume, 
é especialmente indicada para a lavagem das mãos 
de quem manipula alimentos.

Gel perfumado para a limpeza e proteção das mãos, 
que deixa uma fragrância cítrica na pele depois da 
sua aplicação.

Gel enérgico para a limpeza e acondicionamento 
da pele. Dissolve e elimina rapidamente a gordura, 
sebo, tinta, lodos e carbonilha sem irritar a pele.
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07 HIGIENE PESSOAL

GÉIS E DESINFETANTES

VITACREM

VITA NEOGEL

VITA YODO

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 2012903

25Kg Garrafa
Cód. 4015817

1000Kg Contentor
Cód. 4015864

10L Garrafa
Cód. 8026811

23L Garrafa
Cód. 2012916

Detergente em pasta com abrasivo para a limpeza 
das mãos. Não danifica nem estraga a pele, uma vez 
que não contém serrim nem terra sílice, conseguindo-
se uma limpeza perfeita com uma fresca fragrância.

Gel para a lavagem das mãos. Contém agentes 
suavizantes e dermoprotetores que respetam a pele 
e proporcionam a máxima proteção.

Gel detergente e higienizante à base de iodo para 
a lavagem das mãos. A sua fórmula equilibrada 
proporciona a máxima hidratação, proteção e 
suavidade na pele.
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HIGIENE PESSOAL 07
EQUIPMENTOS

A Proquimia oferece diferentes modelos de doseadores manuais para sabonetes líquidos e géis 
de mãos, de acordo com a aplicação e a capacidade do equipamento:

DOSIHAND

Dispensador de parede para gel de mãos com visor de conteúdo que permite controlar o nível 
de produto. Disponível com diferentes bicos doseadoras: gel, spray líquido e espuma. Depósito 
de 1L.

DOSMAN

Doseador de parede com depósito de 2 e 3 litros.

PROFLUX

Doseador para pequenas garrafas de produtos líquidos e géis de pouca viscosidade.

DOSITEL

Doseador de acionamento manual para instalar na parede. Aspira diretamente o produto desde 
a garrafa, doseando-o por meio de um tubo de alumínio com bico anti-gotejamento incorporado.

Dosihand

Proflux

Dositel

Dosman



Na indústria alimentar existem necessidades de higiene paralelas aos processos 
produtivos próprios da atividade da empresa, que precisam igualmente seguir as pautas 
de limpeza e desinfeção estabelecidas, com o objetivo de proporcionar a máxima 
segurança em todos os âmbitos laborais. A Proquimia proporciona as soluções de 
higiene necessárias para as aplicações complementares da indústria, apresentando 
uma extensa gama de produtos e assessoria personalizada.

CATÁLOGO GERAL
INDÚSTRIA ALIMENTAR

08 VESTIÁRIOS E ESCRITÓRIOS
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VESTIÁRIOS E ESCRITÓRIOS 08
SUPERFÍCIES

BRAVO OCEAN

BRAVO HIGIENIZANTE

PROLAND AMONIACAL

ECOXOP MULTIUSOS

MAGIC

BRAVO PINO

AMON

XOP BAC

MISTERNET

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1009353

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1033453

20L Garrafa
Cód. 1407514

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1408103

20L Garrafa
Cód. 1408114

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1011753

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1007553

10mL Cápsulas (Caixa 12u.)
Cód. 1042401

10mL Cápsulas (Caixa 12u.)
Cód. 1046201

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1408903

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1019003

1000L Contentor
Cód. 1019064

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1408953

Detergente multiusos com bioálcool e delicada fra-
grância marinha, para todo tipo de superfícies, pa-
vimentos, sanitários …

Detergente higienizante e desodorizante para a 
limpeza de todo tipo de superfícies, pavimentos, 
sanitários... 

Detergente e desengordurante amoniacal multiusos, 
de alto rendimento, para todo tipo de superfícies, 
casas de banho, lavatórios, pavimentos…

Multiusos em cápsulas hidrossolúveis com efeito 
antiestático, para a limpeza e abrilhantamento de 
vidros, azulejos, fórmica... Não deixa manchas.

Registo Ecolabel ES-CAT/020/010

Abrilhantador de aço inoxidável que deixa uma 
película protetora de alto brilho, eficiente contra 
a corrosão. Ideal para elevadores, proteções de 
extratores, portas de frigorífico...

Detergente multiusos com bioálcool e fragrância 
a pinho, para todo tipo de superfícies, pavimentos, 
sanitários …

Detergente amoniacal multiusos com fragrância 
de pinho silvestre, para a limpeza de todo tipo de 
superfícies, casas de banho, lavatórios, pavimentos... 

Detergente higienizante e desodorizante em cápsulas 
hidrossolúveis, para a limpeza de todo tipo de superfícies, 
pavimentos, sanitários…

Detergente multiusos para a limpeza de vidros e todo 
tipo de superfícies esmaltadas. Não deixa manchas e 
não necessita enxaguamento.
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08 VESTIÁRIOS E ESCRITÓRIOS

PAVIMENTOS

DESENGORDURANTES

CASAS DE BANHO

GALA FLORAL

GALA CONSERVACIÓN

THOR

XOP ANTICAL

XOP PLUS

GALA BOSQUE

GALA HIGIENIZANTE

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1039153

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1039353

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1038153

8mL Cápsulas (Caixa 100u.)
Cód. 1046301

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1039253

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1019903

10mL Cápsulas (Caixa 12u.)
Cód. 1042001

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1019953

Detergente neutro com intensa fragrância floral para 
a limpeza manual e com máquina automática de todo 
tipo de pavimentos. Ideal para pavimentos delicados, 
o seu agradável perfume perdura no ambiente. 

Detergente neutro para a conservação e limpeza de 
todo tipo de pavimentos, de aplicação manual e com 
máquina automática. Especialmente adequado para 
pavimentos protegidos com emulsões autobrilhantes. 

Desengordurante neutro multiusos. Limpa e desen-
gordura todo tipo de superfícies e elimina manchas 
de gordura da roupa. Não danifica a pele, não é 
corrosivo. Com pulverizador espumante para uma 
maior aderência nas superfícies verticais.

Detergente e desincrustante em cápsulas hidrossolúveis 
com propriedades higienizantes, para a limpeza de todo 
tipo de superfícies em sanitários. Apto para torneiras.

SANIBRILL

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1418403

4L Garrafa (Caixa 3u.)
Cód. 1018453

20L Garrafa
Cód. 1418414

Detergente multiusos com propriedades higienizantes 
para a limpeza de casas de banho, lavatórios, 
banheiras, pavimentos, etc. Fórmula alto brilho. 

Detergente ligeiramente alcalino, com elevado po-
der detergente, em cápsulas hidrossolúveis, para 
a limpeza de todo tipo de superfícies e pavimentos 
(aplicação manual e com máquina automática). Não 
deixa manchas e elimina todo tipo de sujidades. 
Possui propriedades higienizantes.

Detergente neutro com um fresco perfume herbal 
para a limpeza manual e com máquina automática 
de todo tipo de pavimentos.

Detergente e desengordurante alcalino de espuma 
controlada, com propriedades higienizantes e formulado 
sem perfume, para a limpeza de pavimentos não tratados 
com máquinas automáticas ou de forma manual. 

ECOXOP SUELOS 

4mL Cápsulas (Caixa 24u.)
Cód. 1045804

4mL Cápsulas (Caixa 100u.)
Cód. 1045801

Detergente neutro em cápsulas hidrossolúveis para 
a limpeza de todo tipo de pavimentos e superfícies, 
deixando um agradável perfume a maçã no ambiente. 
Evita a formação de manchas.

Registo Ecolabel ES-CAT/020/010
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NETCAL WC

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1018803

Produto de limpeza com tripla ação: desincrusta, limpa 
e desodoriza deixando uma fresca fragrância. É ideal 
para eliminar manchas de calcário, sabão e sujidade 
incrustada em sanitários, torneiras, duches, separadores, 
etc. Devolve às superfícies o seu brilho original. 

WC 6

1L Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1019103

Desincrustante de sanitas e urinóis. Elimina as 
manchas difíceis e as incrustações de calcário do 
interior das sanitas.

AMBIENTADORES

XOP AIR

AURA TRUENO

AURA MAR

AURA PURA

AURA PERSIST

AURA FUEGO

AURA LUNA

AURA NUBE

10mL Cápsulas (Caixa 12u.)
Cód. 1042201

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1040503

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1056703

20L Garrafa
Cód. 1056714

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1056903

20L Garrafa
Cód. 1056914

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1056603

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1056803

20L Garrafa
Cód. 1056814

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1035403

750mL Garrafa (Caixa 12u.)
Cód. 1035303

Ambientador aquoso em cápsulas hidrossolúveis, 
com um perfume fresco e persistente que neutraliza 
os maus odores. 

Ambientador líquido concentrado com força natural. 
O seu perfume duradoro refresca os ambientes 
enchendo-os de energia.

Ambientador líquido com notas de frescura. O seu 
perfume marinho inspira calma, relaxamento e 
tranquilidade.  

Ambientador líquido com espírito livre. A sua 
fragrância natural é como um sopro de ar fresco.  

Ambientador líquido com um perfume fresco que 
proporciona sensação de higiene e bem-estar. 
Especial para casas de banho e sanitários.

Ambientador líquido com alma própria. A sua 
requintada fragrância cria ambientes acolhedores e 
exclusivos.

Ambientador líquido de mágica essência. Os seus 
aromas noturnos produzem uma explosão de 
beleza no ambiente.

Ambientador líquido com carácter amável. As suas 
notas doces conseguem ambientes agradáveis e 
íntimos.  



Sede

Centros de fabricação 

Delegaçãos

Sede
Vic (Barcelona)
PROQUIMIA, SA
Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
F. (34) 93 883 20 50
alimentaria@proquimia.com

Centros 
de fabricação
Brasil
PROQUIMIA PRODUTOS 
QUÍMICOS DO BRASIL SA
Rodovia Ivo Silveira
88355-200 Bairro Bateas 
Brusque Santa Catarina
brasil@proquimia.com

Costa Rica
PH PROQUIMIA COSTA RICA
800 Metros Oeste Terminales
Santamaría (Alajuela)
T. (506) 24 438 644
costarica@proquimia.com

Cuba
SUCHEL-PROQUIMIA
Balaguer 23, e/San Julio y Paz
Cerro (Ciudad de la Habana)
T. (53) 764 959 04/05
cuba@proquimia.com

Chile
PROQUIMIA, SA
Camino lo Ruiz #5310
Galapon G, - Quilicura
T. (56) 283 220 00
chile@proquimia.com

República Dominicana
PROQUIMIA DOMINICANA, SA
Calle Esther Rosario nº3-A
Esquina Sta. Lucía, Sta.Martha
Zona Industrial de Manoguayabo
Santo Domingo
T. (18) 093 792 50 50
dominicana@proquimia.com



Delegações em Espanha

Delegações no mundo 

Alicante
C/Alfaz del Pi, parcela 15
Pol. Ind. La Cala - 03509 Finestrat

Cádiz
C/Chocos - Pol. Ind. Tres Caminos
11510 Puerto Real

Fuerteventura
C/Trasmallo, 26 Nave 3, P. I. La Hondura
35600 Puerto del Rosario

Ibiza
C/Río Júcar
Pol. Ind. Can Negre - 07800 Ibiza

Lanzarote
C/Océano Ártico, Nave 33
35500 Arrecife

Las Palmas
C/Sucre, nave 2A y 2B
Pol. Ind. Las Rubresas
35200 Telde-Gran Canaria

Málaga
C/Monterrey, 4
Pol. Ind. San Luís - 29006 Málaga

Mallorca
C/Licores, 166B - Pol. Ind. Marratxí
07141 Sa Cabaneta

Menorca
C/Camí de Maó, 166 Apdo.678
07760 Ciutadella

Tenerife
C/Peregil, 10 - 38108 El Chorillo

Andorra
Fiter i Rosell, 90 - AD700 Les Escaldes
proquimia@proquimia.com

Angola
JCIT-MULTISERVIÇOS, LDA
Travessa do Douro, 18A - Bairro Nelito 
Soares - Rangel - Luanda - Angola
T./F. (244) 226 213 374
angola@proquimia.com

Argélia
S.G. INDUSTRIES
11 Route de Dely
Ibrahim Cheraga-Alger
T. (213) 661 52 83 06
proquimia@proquimia.com

Índia
ARROW GREENTECH LIMITED
Solitari Corporate Park, Bldg. 3, 7th, 
nº372 - Guru Hargovindji Mark, 
Chakala, Andheri (east) - Mumbai 
400 093, INDIA 
nimit@arrowcoated.com

Cabo Verde
Delegación Isla de Sal
Zona Industrial Palmeira
Ilha do Sal
República de Cabo Verde
Caixa postal: 112
T. (238) 2413 290
proquimia@proquimia.com

Delegación Isla Boa Vista
Nave Emicela. Sal-Rei, Boa Vista
República de Cabo Verde
T. (238) 2511 995
proquimia@proquimia.com

Colômbia
Q.E. HENAO QUÍMICOS 
ESPECIALIZADOS S. EN C.
Cra 50, nº91 Sur-411 Bodega 28 
Stock Center, La Estrella (Ant)
T. (57) 430 937 21 - info@qehsas.com

França
Servicio comercial
T. (33) 0 675 25 50 37
f.neel@proquimia.com
T. (33) 0 608 24 56 92
infofrance@proquimia.com

Marrocos
MERCURE INDUSTRIE, SA
Lotissement Lina Nº351
Sidi Mâarouf-Ouled Haddou
(Casablanca) BP20280
T. (21) 252 297 43 11
m.industrie@mercuregroup.com

México
PRODUCTOS QUÍMICOS
AUSONA, SA DE CV
Av. Comalcalco
Mza 11 Lt-10 Region 97
CP 77530 Cancún (Quintana Roo)
T. (52) 998 892 17 20
mexico@proquimia.com

Panamá
PROQUIMIA INTERNATIONAL,SA
Via Cincuentenario Final,
intersección con Río Abajo
Super Centro el Satélite, local #7
T. (507) 323 20 66
panama@proquimia.com

Portugal
PROQUIMIA PORTUGAL 
UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, Nº10, 8ºD
1800-079 Lisboa
T. (351) 21 847 27 22
portugal@proquimia.com

República das Maurícias
MFD Free Port Zone 5
Mer Rourge Port Louis, Mautirius
T. (230) 206 2154 
proquimia@proquimia.com

Túnisia
CLEAN PLUS, SA
Inmeuble El Minsk
Boulevard Mongi Bali B-25
708173 Sousse
T. (216) 73219599
teboursky@spacepropre.com.tn

Emirados Árabes Unidos
Relate Middle East
Business Bay, 
Executive Towers, Dubai
T. (971) 501340734
mserrano@proquimia.com

Venezuela
DISTRIBUIDORA DIPEV,CA
Ctra. Petare-Sta Lucía Km. 9
Avda. Paez Parc.757 local 3
1070 Colinas de Turumo
(Caracas-Edo-Miranda)
T. (58) 212 532 34 67
dipevca@cantv.net
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