
O SISTEMA DE HIGIENE



CÓMODO ECOLÓGICO SEGURO ECONÓMICO



AGORATornamos               fácil



A NOSSA
OFERTA

Oferta global de toda a gama de produtos

Produtos desinfetantes registados

Ampla gama de equipamentos para a aplicação e controlo de processos

Programas de limpeza e desinfeção personalizados

MyProquimia. Área de clientes para a gestão online dos processos de higiene

Hygiene Training. Programas de formação especializados e específicos para o pessoal

Proquimia Food Safety. Unidade especializada em Segurança Alimentar

Laboratório de análise microbiológica homologado

Auditorias de higiene

Assessoria técnica, legal e consulting

Soluções ambientais: produtos e embalagens mais sustentáveis.

9001/14001/45001
Qualidade ISO 9001
Ambiente ISO 14001
Sistema de Gestão da Saúde 
e Segurança Laboral ISO 45001.

O QUE OFERECE 
PROQUIMIA?

Em Proquimia fabricamos e 
comercializamos especialidades 
químicas disponibilizando soluções 
integrais para contribuir para o 
progresso do setor industrial e 
institucional e para o bem-estar 
dos nossos clientes.

O alto nível de especialização e a relação qualidade-serviço 
oferecida durante mais de 40 anos de presença no mercado 
tornou-nos numa das empresas com maior implantação 
ibérica, posicionando-nos entre as empresas líderes do setor 
da higiene e dos tratamentos químicos industriais.



O sistema de higiene 
baseado numa gama de 

produtos de elevada 
concentração em formato 
bag in box, para a limpeza 

e desinfeção em cozinhas, 
limpeza geral e lavandaria.

A sua tecnologia e design asseguram o máximo rendimento operacional e 
padrões ambientais e de segurança que melhoram a qualidade dos processos 
de higiene, trazendo maior proteção aos trabalhadores e ao negócio.

A nova geração ECOCONPACK representa uma evolução do conceito bag in box, 
oferecendo um inovador sistema de máxima versatilidade e segurança. O 
exclusivo novo design da bolsa, em conjunto com um suporte totalmente 
adaptado, permite a aplicação do produto sem necessidade da embalagem 
exterior, eliminando desta forma a presença de cartão.

Ao longo de todo o ciclo de vida do produto, identificaram-se os diferentes 
potenciais impactes ambientais, oferecendo um sistema com a máxima 
garantia em termos de eficiência, facilidade de utilização, segurança para os 
utilizadores e respeito pelo Ambiente.

Proquimia aposta em conseguir que os seus produtos cumpram os requisitos 
da etiqueta Ecológica Europeia ECOLABEL que garanta:

DESIGN
PROQUIMIA aposta no 

ecodesign como principal 
eixo de inovação para o 

desenvolvimento da nova 
geração de ECOCONPACK.

- Impacte ambiental reduzido

- Mesma eficácia dos produtos convencionais

- Menor utilização de susbtâncias químicas perigosas

- Minimização dos resíduos de embalagem

- Redução de riscos para a saúde



Fácil conexão, sem contacto com o produto.

Código de cores melhorado nas etiquetas e no produto
Eliminação do cartão em espaços húmidos

SEGURO

Produto concentrado, altamente eficaz 
com controlo de custo por aplicação.

ECONÓMICO

Otimização e máximo aproveitamento do produto
Alargamos a gama de produto: Poupa MAIS

Fácil de usar e dosear
com ciclos alargados de reposição.

Pode utilizar-se sem cartão
Bolsa com asas para colocar no suporte
Visibilidade do nível do produto
Suporte redesenhado, mais fácil de usar

CÓMODO

Redução de 95% do volume de resíduo plástico.
Redução de 75% dos custos de transporte e armazenamento.

Embalagem reciclável (Design for recycling)
Cartão com certificação FSC
Sistema certificado segundo os novos critérios ECOLABEL 

ECOLÓGICO

Os pontos fortes do 
sistema bag in box
baseados em 4 eixos:



AGORA
A consolidação da bag in box de PROQUIMIA é uma realidade graças 
à grande quantidade de benefícios que traz aos clientes.
 
Assim a nossa aposta é continuar a evoluir, melhorando e inovando, 
para dar ainda mais rendimento a este sistema.

Todos os benefícios 
do nosso ECOCONPACK,

MELHORADOS
e AUMENTADOS

Tornamos               fácil

Descobre



Detergente desinfetante alcalino 
formulado à base de amónios 
quaternários, altamente 
concentrado, para a limpeza
e desinfeção de todo o tipo
de superfícies, incluíndo superfícies 
em contacto com alimentos.

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

Registo BIOCIDA
17-20/40/90-05503-HA

ASEPVIX

Desengordurante ecológico 
altamente concentrado para a 
limpeza de todo o tipo de superfícies 
em cozinhas.

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

Registo Ecolabel
ES/CAT/020/010

DESENGRASANTE

Desengordurante altamente 
concentrado de alto poder, 
especialmente indicado para 
a limpeza de superfícies quentes 
como fornos e placas de cozinha.

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

PLAC

SUPERFÍCIES ALIMENTARES
NOSSA GAMA

Detergente bactericida à base de 
amónios quaternários para a limpeza 
e desinfeção, numa só fase, de todo 
o tipo de superfícies em contacto 
com alimentos, como mesas, 
utensílios, câmaras frigoríficas, etc.

DEOSOL

Caixa 10 L

Registo BIOCIDA
16-20-02831-HA
16-20-02831

Detergente e desinfetante altamente 
concentrado para a limpeza 
e desinfeção de todo o tipo 
de superfícies, incluíndo superfícies
em contacto com alimentos.

DESINFECTANTE PLUS

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

Registo BIOCIDA
19-20/90-06398-HA
20-20/90-06398

DEOBACT D

Detergente bactericida à base de 
amónios quaternários para a limpeza 
e desinfeção, numa só fase, das 
superfícies em contacto com 
alimentos.

Registo BIOCIDA
15-20-07859-HA

Caixa 10 L



Abrilhantador neutro ecológico 
altamente concentrado para loiça 
e vidros em máquinas automáticas. 
Facilita a secagem e evita o 
aparecimento de manchas brancas. 

Indicado para todo o tipo de águas.

Caixa 10 L
Registo Ecolabel
ES/CAT/015/002

ABRILLANTADOR

Lava loiça manual ecológico super 
concentrado para a lavagem manual 
da loiça, vidros, tachos, panelas 
e utensílios.

Elevado poder desengordurante.

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

Registo Ecolabel
ES/CAT/019/004

VAJILLAS

Lava loiça altamente concentrado 
de elevado poder desengordurante 
para a lavagem manual de baterias 
de cozinhas, frigideiras, panelas 
e peças com muita gordura.

ULTRA

Caixa 10 L
Registo Ecolabel
ES/CAT/020/010

A10

Detergente alcalino ecológico 
de elevada concentração para 
a lavagem de loiça e vidros 
em máquinas automáticas.

Indicado para águas macias.

Registo Ecolabel
ES/CAT/015/002 Caixa 10 L

Detergente alcalino ecológico de 
elevada concentração para a lavagem 
de loiça e vidros em máquinas 
automáticas. 

Indicado para águas de dureza média.

A30

Caixa 10 L
Registo Ecolabel
ES/CAT/015/002

Detergente alcalino ecológico 
de elevada concentração para 
a lavagem de loiça e vidros 
em máquinas automáticas.

Indicado para águas de elevada dureza.

Registo Ecolabel
ES/CAT/038/001 Caixa 10 L

A50

NOSSA GAMA

LAVAGEM DA LOIÇA



SUELOS

Produto para solos ecológico, 
ligeiramente alcalino, para a limpeza 
de todo o tipo de superfícies. 

Apresentação em embalagem 
sustentável.

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

Registo Ecolabel
ES/CAT/020/010

PLUS

Produto para solos alcalino 
altamente concentrado para a 
limpeza de todo o tipo de superfícies, 
deixando um durável perfume 
no ambiente.

Caixa 10 L

Multiusos ecológico concentrado 
com efeito antiestático para a 
limpeza, cuidado e brilho de cristais, 
vidros, azulejos, fórmica, superfícies 
metálicas, objetos esmaltados...

Registo Ecolabel
ES/CAT/019/004

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

AMONIACAL

Detergente amoniacal altamente 
concentrado para a limpeza de todo 
o tipo de superfícies.

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

MULTIUSOS

Detergente ecológico concentrado 
para a limpeza de todo o tipo de 
superfícies em sanitários. 

Não ataca nenhum material.

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

Registo Ecolabel
ES/CAT/020/010

SUPERFICIESBAC

Detergente higienizante e 
desodorizante altamente 
concentrado para a limpeza de todo 
o tipo de superfícies, solos, 
sanitários... 

Cumpre as normas UNE-EN 13697 
(bactericida, fungicida e levuricida) 
e UNE-EN 14476 (Norovirus).

Registo BIOCIDA
20-20/40/90-10515 

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

NOSSA GAMA

LIMPEZA GERAL



Detergente anticalcário, 
desincrustante e desodorizante 
para a limpeza de sanitários: 
limpa em profundidade, elimina 
os restos de calcário e desincrusta 
o WC, deixando um agradável 
aroma no ambiente.

WC

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

Detergente ecológico anticalcário, 
desincrustante e desodorizante, 
altamente concentrado, para a 
limpeza de sanitários: limpa em 
profundidade, elimina restos de 
calcário e desincrusta, deixando 
um agradável aroma no ambiente.

Caixa 10 L
Registo Ecolabel
ES/CAT/020/010

ANTICAL

NOSSA GAMA

LIMPEZA GERAL



LAVANDARIA

ZYM

Base alcalina de elevada concentração 
para a pré-lavagem e lavagem de todo 
o tipo de roupa, com alto poder 
desengordurante e sequestrante. 

Utiliza-se em combinação com o 
detergente enzimático ECOCONPACK 
ZYM, formando no interior da máquina 
um só produto de grande eficácia.

ALC

Detergente enzimático neutro 
de elevada concentração para a 
pré-lavagem e lavagem de todo o 
tipo de roupa a baixas temperaturas. 

Pode utilizar-se sozinho ou em 
combinação com a base alcalina 
ECOCONPACK ALC, formando no 
interior da máquina um só produto 
de grande eficácia.

Caixa 10 L
Registo Ecolabel
ES/CAT/039/001

Registo Ecolabel
ES/CAT/039/001 Caixa 10 L

Amaciador perfumado de elevada 
concentração e alto rendimento para 
todo o tipo de roupa e fibras têxteis. 

Elimina a eletricidade estática 
das peças, proporcionando uma 
agradável sensação de frescura 
e suavidade que perdura depois 
da secagem.

SOFT

Caixa 10 L
Registo Ecolabel
ES-CAT/039/001

OXI

Branqueador à base de oxigénio ativo 
para todo o tipo de roupa branca e de 
cor, especialmente formulado para 
funcionar a baixas temperaturas.

Produto sem cheiro, não gera 
vapores desgradáveis para
o utilizador.

Registo Ecolabel:
ES-CAT/039/001 Caixa 10 L

SENSE

Amaciador perfumado concentrado 
de alto rendimento para todo o tipo 
de tecidos e fibras têxteis. Contém 
fragância encapsulada de longa 
duração.

Elimina a eletricidade estática 
das peças.

Caixa 10 L

PROTECT

Amaciador com efeito de proteção 
antimicrobiana para todo tipo de 
tecidos e fibras têxteis.

Ação protetora de elevado 
rendimento, que evita a proliferação 
de microrganismos nos tecidos 
durante um tempo superior a 7 dias.

Caixa 10 L

NOSSA GAMA



LAVANDARIA

SIL

Detergente líquido concentrado 
especialmente indicado para a 
lavagem de roupa delicada, incluindo 
peças de seda, lã e roupa de cor.

CARE

Produto líquido concentrado para o 
acabamento final em processos de 
lavagem de roupa.

Adequado para a lavagem de peças 
de seda e lã.

Caixa 10 L Caixa 10 L
Registo Ecolabel
ES/CAT/039/001

PRODUCTOS WET CLEANING

Produto desinfetante altamente 
concentrado adequado para todo 
tipo de tecidos: algodão, lã, 
sintéticos, branco ou cor.

DESINFECTANTE PLUS

Caixa 10 L
Registo BIOCIDA
19-20/90-06398-HA
20-20/90-06398

NOSSA GAMA



LAVA LOIÇA AUTOMÁTICO

LAVANDERÍA

Doseadores automáticos para detergente 
e abrilhantador em túneis e máquinas lava loiça.

EUROSYSTEM & PR2

Doseador para lavandaria que permite o fornecimento 
de produtos líquidos para lavacentrífugas, de modo 
totalmente automático, dependendo da fase de lavagem 
em que se encontre o equipamento.

Composto por um conjunto de cinco/sete bombas 
peristálticas para o doseamento de cinco/sete produtos 
líquidos, com arrastamento de água para transporte até 
às máquinas de lavar roupa.

MINI TETRAMATIC
Doseador para lavandaria que permite o fornecimento 
de produtos líquidos a lavacentrífugas de modo 
totalmente automático, até um máximo de cinco 
máquinas. 

Composto por bombas para o doseamento de até sete 
produtos líquidos, com arrastamento de água para 
transporte até às máquinas de lavar roupa.

MULTIMATIC

Caixa 10 L Caixa 10 L

Caixa 10 L

EQUIPAMENTOS DE DOSEAMENTO



LIMPEZA GERAL E COZINHAS

SISTEMA DE APLICAÇÃO

ECOSHOT
Equipamento doseador 
que proporciona a dose exata 
de produto numa garrafa 
ou balde.

Depois de juntar a água 
correspondente, o produto 
está pronto a usar.

Bolsa 1,5 L

ECOMIX MULTI 4L

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

Equipamento de diluição 
automática baseado no 
sistema venturi, que permite 
dosear até quatro produtos 
distintos.

ECOMIX
Equipamento de diluição 
automática baseado no 
sistema venturi. 

Permite a diluição do produto 
com água para obter uma 
solução final pronta a usar 
em garrafa ou balde.

Bolsa 1,5 L
Caixa 10 L

CONEXÃO RÁPIDA
A conexão rápida evita o contacto 
direto com o produto químico e, 
graças ao novo design do suporte, 
torna-se mais fácil acoplar a bolsa.

O sistema utiliza um suporte para cada produto 
desenhado para oferecer a máxima versatilidade 
de utilização:

- Permite a aplicação com caixa de cartão 
  ou diretamente a partir da bolsa.

-  Suporte leve e resistente à oxidação, 
   fabricado em plástico.

-  Pode colocar-se no chão ou na parede.

-  Opção de incorporar rodas para dotar todo o sistema
   de maior mobilidade.

-  Possibilidade de incorporar sensor de nível de produto.

SUPORTE ECOCONPACK

EQUIPAMENTOS DE DOSEAMENTO



PROQUIMIA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA 
Rua Cidade de Bolama, Nº10, 8º Escritório D
1800-079 Lisboa
T. (351) 21 847 27 22
portugal@proquimia.com
colectividades@proquimia.com 70
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