Catálogo pecuária

O que oferece a Proquimia
Na Proquimia fabricamos e comercializamos especialidades químicas,
aportando soluções integrais para contribuir para o progresso do
setor Industrial e Institucional e para o bem estar dos nossos clientes.
A nossa experiência na higiene dos processos Pecuários, permite
oferecer ao mercado soluções eficazes e rentáveis, garantindo
elevados padrões de higiene, o cumprimento da legislação em vigor,
com o objetivo de optimizar os processos e os custos de limpeza
e desinfecção, minimizando o impacto ambiental com a máxima
segurança para o utilizador.

A proposta de valor da PROQUIMIA para Pecuária apresenta ao setor
as soluções de higiene para cobrir todas as necessidades de limpeza
e desinfecção existentes nas explorações Pecuárias, incluindo a
gama mais completa de produtos para...
•

Higiene, cuidado e maneio dos animais

•

Limpeza e desinfecção de circuitos, robôs de ordenha,
instalações e veículos de transporte

•

Potabilização de água de consumo animal

Complementada com uma ampla gama de equipamentos de
doseamento e controlo, assessoria técnica, legal e ambiental, serviço
e formação.

PRODUTOS HOMOLOGADOS
PELA LEGISLAÇÃO EUROPEIA EM VIGOR

Mamites
LOCAL E FORMAS DE CONTÁGIO
DOS DIFERENTES MICRORGANISMOS

As mamites constituem uma
das infecções dos animais mais
frequente nas explorações
Pecuárias, podendo gerar
importantes perdas económicas
por diminuição da produção,
tratamentos veterinários,
descida da qualidade do leite...
Trata-se de um problema
com diferentes causas, cuja
prevenção e controlo depende
fundamentalmente de uma
correta rotina de ordenha, onde
a desinfecção dos tetos depois
da ordenha é a medida mais
eficaz para aparecimento de
novos casos.

MICRORGANISMOS

LOCALIZAÇÃO

FORMA DE CONTAGIO

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

ÚBERE INFETADA

MANEIO/ORDENHADOR

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE

ÚBERE INFETADA

MANEIO/ORDENHADOR

ARCANOBACTERIUM PYOGENES

ÚBERE INFETADA / CAMAS MOSCAS

STREPTOCOCCUS UBERIS

CAMAS

PREPARAÇÃO DE ÚBERES / REPOUSO

PSEUDOMONAS

ÁGUA

REPOUSO

ENTEROBACTERIAS

CAMAS

PREPARAÇÃO DE ÚBERES / REPOUSO

PROTOTHECA

ÁGUA E SERINGAS

TRATAMENTOS VETERINÁRIOS

SERRATIA

CAMAS

REPOUSO/BANHO DO ÚBERES

LEVEDURAS

MEIO AMBIENTE

TRATAMENTOS VETERINÁRIOS

BACILLUS CEREUS

LAMA

REPOUSO

MYCOPLASMA

ÚBERE INFETADA

MANEIO/ORDENHADOR

CORYNEBACTERIUM BOVIS

ÚBERE INFETADA

DESINFECÇÃO NÃO ADEQUADA
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SOLUÇÕES DE HIGIENE PROCESSOS PECUÁRIOS
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VISCOSIDADE

MODO DE EMPREGO

ROBÔS DE ORDENHA

MISTURA

PROTEÇÃO DA PELE

EFEITO ANTI-ADERENTE

EFEITO FRIO

EFEITO REPELENTE DE INSECTOS

HIGIENE, CUIDADO E MANEIO DOS ANIMAIS DIÓXIDO CLORO + ÁCIDO LÁCTICO
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Efeito anti-aderente
Propriedade do selador
que permite minimizar
a aderência da areia
das camas ao teto,
evitando possíveis danos
por abrasão.

Benefícios
•

Máxima desinfecção e
dermoprotecção

•

Máxima eficácia em
mamites ambientais

•

Amplo espectro de
atividade

Efeito frio
Propriedade do selador que
provoca, durante a secagem
do produto, o arrefecimento
do teto, favorecendo o
fecho do esfíncter do
úbere e minimizando a
possível entrada de agentes
patogénicos.

POST-DIPPING

POST-DIPPING

PRE-DIPPING
POST-DIPPING

DUOLAC 1 / DUOLAC 2

LACTODIP 1 / LACTODIP 2

UBRILAC 1 / UBRILAC 2

DIÓXIDO DE CLORO
ÁCIDO LÁCTICO

DIÓXIDO DE CLORO
ÁCIDO LÁCTICO

DIÓXIDO DE CLORO
ÁCIDO LÁCTICO

VISCOSO

VISCOSO

LÍQUIDO

COPO IMERSÃO

COPO IMERSÃO

ESPUMA
SPRAY
COPO IMERSÃO

-

-

1L DUOLAC 1 + 25 mL DUOLAC 2

50:50

50:50

GLICERINA, LANOLINA, SORBITOL,
OUTROS AGENTES DERMOPROTECTORES, HIDRATANTES E SUAVIZANTES
BAIXO
MÉDIO
ALTO
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HIGIENE, CUIDADO E MANEIO DOS ANIMAIS ÁCIDO LÁCTICO

POST-DIPPING

PRE-DIPPING
POST-DIPPING

MASTERSAN

MASTERFLUID

ÁCIDO LÁCTICO

ÁCIDO LÁCTICO

VISCOSO

LÍQUIDO

COPO IMERSÃO

ESPUMA
SPRAY
COPO IMERSÃO

-

Benefícios:
•

Máxima protecção
dérmica: melhora o
aspecto do teto e
impede a reprodução
de patogénicos na
pele

•

Mínimo risco de
inibidores no leite

GLICERINA, LANOLINA, SORBITOL, OUTROS AGENTES
DERMOPROTECTORES, HIDRATANTES E SUAVIZANTES,
LAURICIDINA, ÓLEO DE ROSA MOSQUETA

GLICERINA, LANOLINA, SORBITOL, OUTROS AGENTES
DERMOPROTECTORES, HIDRATANTES E SUAVIZANTES, ÓLEO
DE ROSA MOSQUETA

HIGIENE, CUIDADO E MANEIO DOS ANIMAIS IODO
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Beneficios
•

Máxima capacidad
desinfectante:
bactericida,
esporicida, fungicida,
virucida y protozida

•

Liberación
sostenida de yodo:
activo durante horas
y en función de la
demanda

POST-DIPPING

POST-DIPPING

POST-DIPPING

PRE-DIPPING
POST-DIPPING

PRE-DIPPING
POST-DIPPING

UBRISAN

POVIMILK

MASTOMILK

MASTOSAN

POVISAN

POVIDONA IODADA

POVIDONA YODADA

IODO

IODO
POVIDONA IODADA

IODO
POVIDONA IODADA

VISCOSO

VISCOSO

VISCOSO

LÍQUIDO

LÍQUIDO

COPO IMERSÃO

COPO IMERSÃO

COPO IMERSÃO

ESPUMA
SPRAY
COPO IMERSÃO

ESPUMA
SPRAY
COPO IMERSÃO

-

-

-

GLICERINA, LANOLINA,
SORBITOL, OUTROS AGENTES
DERMOPROTECTORES,
HIDRATANTES E SUAVIZANTES,
ÓLEO DE ROSA MOSQUETA

GLICERINA, LANOLINA, SORBITOL, OUTROS AGENTES DERMOPROTECTORES,
HIDRATANTES E SUAVIZANTES

HIGIENE, CUIDADO E MANEIO DOS ANIMAIS CLORHEXIDINA
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Beneficios
•

Elevada capacidad
desinfectante

•

Activo en presencia de
materia orgánica

•

Mínimo riesgo de
inhibidores en la leche

POST-DIPPING

PRE-DIPPING
POST-DIPPING

PRE-DIPPING

PRE-DIPPING

CLORHEXSAN

CLORHEXDIP

UBRIFOAM

UBRIDERM

DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA
QUATERNÁRIO DE AMÓNIO

DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA
QUATERNÁRIO DE AMÓNIO

DIGLUCONATO DE
CLORHEXIDINA

-

VISCOSO

LÍQUIDO

COPO IMERSÃO

ESPUMA
SPRAY
COPO IMERSÃO

GLICERINA, LANOLINA, SORBITOL, OUTROS AGENTES
DERMOPROTECTORES, HIDRATANTES E SUAVIZANTES

LÍQUIDO

LÍQUIDO

GEL DILUIDO 10-30%

GEL DILUIDO 10-30%

PANOS INDIVIDUAIS

PANOS INDIVIDUAIS

ESPUMA
SPRAY
COPO IMERSÃO

ESPUMA
SPRAY
COPO IMERSÃO

-

-

GLICERINA, LANOLINA, SORBITOL, OUTROS AGENTES
DERMOPROTECTORES, HIDRATANTES E SUAVIZANTES

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE CIRCUITOS E ROBÔS DE ORDENHA

COMBI PLUS D Detergente desinfectante alcalino-clorado

CLEAN STAR

Detergente alcalino-clorado para águas
de elevada dureza

NETCLOR

Detergente higienizante alcalino-clorado

FORTEX P35

Detergente alcalino com tensioactivos e
sequestrantes

COMBI CID Detergente desincrustante ácido

DESOCAL NF

NETCID

Detergente desincrustante ácido, livre
de fósforo e azoto

Detergente desincrustante ácido

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE INSTALAÇÕES, VEÍCULOS E PEDILÚVIOS

SUPERVIX A Detergente alcalino de grande poder
desengordurante

ALUVIX Detergente higienizante alcalinoclorado com inibidores de corrosão

NEUTROVIX

Detergente espumante neutro

Detergente desincrustante e
DESOCAL FOAM desoxidante ácido

Detergente desincrustante e
DESOCAL VIX desoxidante ácido, livre de fósforo

AMBISEP

Desinfetante terminal bactericida, fungicida
e virucida do âmbito veterinário e pecuário.
Desinfetante de veículos de transporte
animal, pediluvios e todo o tipo de superfícies.

ASEPTIL

Produto para a higiene, prevenção
de doenças e regeneração dos cascos
do gado bovino, ovino e caprino, isento
de formol.

ASEPINN

Producto para la higiene, prevención
de enfermedades y regeneración de
las pezuñas del ganado vacuno, ovino y
caprino, libre de formol

POTABILIZAÇÃO
DE ÁGUAS DE CONSUMO ANIMAL
Produto de base peróxido de hidrogénio para a potabilização de
águas de consumo animal. Diminui a coloração e clarifica a água,
PROAQUA OX
não alterando as suas propriedades organolépticas. Apresenta
uma elevada persistência no local de actuação.

PROAQUA 150

Hipoclorito de sódio estabilizado a 5% de cloro activo, para a
desinfecção de águas de consumo animal. Altamente efectivo
face ao Biofilme: penetra na capa polisacárida, destruindo-a.
Facilmente enxaguável e neutralizável, minimizando o risco de
contaminações dado não deixar nenhum resíduo.

ASEP 100

Lixívia concentrada (hipoclorito de sódio a 100 g/l de cloro activo)
para a potabilização de águas de consumo animal. Adequada
também para a desinfecção de superfícies alimentares.

EQUIPAMENTOS
DE APLICAÇÃO E CONTROLO

COPAS DE INMERSIÓN

PRÉ-DIPPING MANUAL

Copos, sem retorno, de
boca larga para facilitar
a aplicação do produto,
obtendo o máximo
revestimento do teto.
> Desenho ergonómico.
> Sem retorno evita
a possibilidade de
contaminação do
produto.

9376-111

Copo de imersão sem retorno
Copo para aplicação do produto por imersão.
Volume do copo: 30 cc aprox.

9376-112

Copo espuma sem retorno
Copo para a aplicação do produto em forma de espuma, melhorando a aderência do produto ao teto.
Volume do copo: 30cc de espuma aprox.

9376-118

Copo de imersão sem retorno 15 ml
Copo de colume reduzido permitindo poupar produto relativamente a outros copos tradicionais.
Volume do copo: 15cc aprox.

COPOS DE IMERSÃO

PRE-DIPPING MANUAL

Copos mini, sem retorno,
para facilitar a aplicação
do produto com o
máximo revestimento do
teto, com apenas 4cc de
produto, permitindo uma
poupança até 75%.

9376-113

Copo mini horizontal 90º sem retorno
Copo com desenho especial para vacas de úbere baixa.
Volume do copo: 4cc aprox.

9376-116

Copo mini vertical de espuma sem retorno
Copo para a aplicação do produto em forma de espuma,
melhorando a aderência do produto ao teto.
Volume do copo: 4cc de espuma aprox.

9376-117

Copo de imersão sem retorno 15 ml
Copo para a aplicação do produto por imersão.
Volume do copo: 4cc aprox.

ATOMIZADOR

Atomizador
Garrafa com pistola pulverizadora para a aplicação em
spray do produto.

1086462

Panos brancos

Panos

PRE-DIPPING MANUAL

9359-017

Panos de algodão para
a limpeza das úberes.
Eliminam com suavidade
a sujidade para uma
correta desinfeção no
tratamento pré-dipping.

Medidas: 27x70 cm.
Apresentação: 10 unidades

1074162

Panos de algodão branco
Medidas: 30x35 cm.
Apresentação: 10 unidades.

1079162

Panos atoalhados de algodão
Medidas: 33x33 cm.
Apresentação: 30 unidades.

1073962

Pano azul
Pano para a limpeza e desinfeção das úberes, de fácil escorrimento e
secagem. Pode-se aplicar como desinfetante com o pano impregnado de
produto sem necessidade de aplicação do produto previamente.
Medidas 40x50 cm.
Apresentação: 10 unidades.

COPOS DE IMERSÃO

POST-DIPPING MANUAL

Copos, sem retorno,
para facilitar a aplicação
do produto e obter o
máximo revestimento
do teto:
> Evita o desperdício
de produto.

9376-111

Copo de imersão sem retorno
Assegura uma aplicação do produto limpo.
Volume do copo: 30cc aprox.

9376-113

Copo mini horizontal 90º sem retorno
Copo com desenho especial para vacas de
úbere baixa.
Volume do copo: 4cc aprox.

9376-117

Copo mini vertical sem retorno
Copo mini permite cobrir o teto com apenas
4cc de produto, podendo poupar entre 20-75%.
Volume do copo: 4cc aprox.

BOMBA DE MISTURA
EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DA ÚBERE POR ESPUMA

POST-DIPPING E PRÉ-DIPPING

9361-045

Ecomix
Sistema para a diluição de produtos concentrados.
> Sistema ecológico.
> Sistema Venturi.
> Caudal de fornecimento da mistura de 4 litros/minuto.

Iotronic Foam
Equipamento centralizado de produção de espuma em contínuo para o tratamento da úbere, com a lança e copo, que está incorporado no equipamento.
A aplicação da espuma realiza-se de forma muito prática e sem necessidade
de encher continuamente os copos, o que minimiza a mão-de-obra e agiliza o
trabalho na sala de ordenha.
Pode-se instalar até 10 copos no mesmo equipamento centralizado.

BOMBAS

CLORAÇÃO

Bombas doseadoras
eletromagnéticas para o
doseamento de produtos
químicos.

9388-212

Bomba DS VMF K 5B-2L STND

> Caudal regulável
no painel frontal de
controlo.

Bomba multifunção eletrónica. Possibilidade de ligar
um contador com emissor de impulsos para doseamento proporcional ao consumo de água.
Caudal de fornecimento: 2 l/h a 5 bar.

> Tampa protetora
transparente.

* Disponível em outros caudais de acordo com a aplicação.

9388-202

Bomba DS VCO K 10B-2L EPDM
Doseamento constante com regulação da frequência de
impulsos por minuto através de pontenciômetro.
Caudal de fornecimento: 2 l/h a 5 bar.
* Disponível em outros caudais de acordo com a aplicação.

Contadores para água fria
Contadores volumétricos de água com emissor de pulsos,
com diferentes valores de pulsos de acordo com o diâmetro da tubagem (0.25, 1, 10 ... l/pulso).
9320-041 Contador 1/2” roscado k1
9320-042 Contador 3/4” roscado k1
9320-030 Contador 1.1/4” roscado k10
9320-031 Contador 1.1/2” roscado k10
* Disponíveis mais modelos de acordo com a aplicação

TORNEIRAS

9356-006

Torneira para bidão de 200L

9356-008

Torneira+tapão para garrafa de 20 e 60L
Especial com sistema de despressurização.

BOMBAS DOSEADORAS

DISPENSADORES DE PRODUTO

Torneiras de PVC de
elevada resistência,
adaptáveis a todo o tipo
de bidões e garrafas.

PROFLUX:
Doseador para pequenas
garrafas de produtos
líquidos e géis de pouca
viscosidade.
Volume aprox.:
10 ml por pressão.

9356-033

Bomba Proflux 10L especial clorados
Específica para peróxidos e produtos clorados.
Para garrafas de 10L.

9356-034

Bomba Proflux 20L especial clorados
Específica para peróxidos e produtos clorados.
Para garrafas de 20L.

BOMBAS DOSEADORAS

DISPENSADORES DE PRODUTO

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

9356-030

Bomba Proflux 10L
Para garrafas de 10L

Volume aprox.:
10 ml por pressão.
9356-010

Bomba Proflux 20L
Para garrafas de 20L
BOMBA DE TRASFEGA
MANUAL:
Bombas de elevado
caudal, altamente
resistentes ao ataque
do produto químico,
permitindo trabalhar
com uma ampla gama de
produtos.

9376-007

Bomba Toyo
Bomba especial de trasfega fabricada em PVC. Indicada para bidões de
200L, mas também para outros tamanhos reduzindo o tubo de aspiração.

9376-006

Bomba de trasfega vertical branca
Bomba fabricada em plástico de elevada qualidade. Específica para bidões
de 200L. Dispõe de sistema anti-gotejamento e anti-bombagem.

9376-004

Bomba de trasvase vertical blanca
Bomba fabricada em plástico de elevada qualidade. Específica para bidões
de 60L. Dispõe de sistema anti-gotejamento e anti-bombagem.

CENTRAIS DE LIMPEZA

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

9363-001

Central de desinfeção
Central de diluição por sistema Venturi de produtos desinfetantes para
aplicação nos equipamentos das instalações pecuárias.
> Função de enxaguamento e aplicação de produto diluído.
> Instalação na parede com sistema de fixação.
> Requer um ponto de água da rede.
> Corpo em PVC com suporte para enrolar a mangueira.
> Doseamento de 1 produto.
> Pressão mínima de água: 1,5 bar.

9356-016

HydroFoamer
Equipamento móvel para a produção de espuma por sistema Venturi.
Produz uma espuma muito resistente.
> Liga-se facilmente ao extremo de uma mangueira.
> Depósito de produto químico de 1L.
> Pressão mínima de entrada da água: 1,5 bar.
9375-200

Spit Foam System
Equipamento de espuma para a limpeza de todo o tipo de superfícies abertas, podendo realizar as funções de enxaguamento, espuma e desinfeção.
> Produz uma espuma muito consistente possibilitando a limpeza
de superfícies verticais.
> inclui lanças de enxaguamento e espuma.
> Pressão mínima de entrada de água: 1,5 bar.

INJEÇÃO DE BAIXA PRESSÃO

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

9376-112

Sarélite de rede F1
Equipamento compacto para a aplicação de espuma em superfícies
abertas; fácil de instalar e manejar. Permite regular a concentração
de químico através dos chiclés de doseamento. Inclui mangueira de
15m e lança de espuma.
985005-1130

Satélite F1 com ar
Pressão de entrada de água entre 3 e 8 bar.
Requer um ponto de ar comprimido para produzir espuma.
985005-1100

Satélite F1 sem ar
Pressão de entrada de água entre 3 e 6 bar.
Bico de aplicação de espuma especial para produzir, sem ar
comprimido, uma espuma de elevada qualidade.

PULVERIZADORES À PRESSÃO

9356-019

Matabi 4L
Capacidade de depósito de 4L.

9356-014

Matabi 8,5L
Capacidade de depósito de 8,5L.

9376-012

LANÇAS

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

MATABI:
Pistola de pulverização
para a aspiração direta de
produto.

Lanças específicas para
equipamentos de alta
pressão.

Canhão de espuma con depósito de 2L
Canhão de espuma para equipamentos de alta pressão com
depósito de detergente concentrado. Produz espuma de elevada
qualidade sem necessidade de ar comprimido.
> Depósito de plástico para detergente de 2L.
> Regulador do doseamento.
9376-013

Kit pistola espuma Karcher
Lança de espuma para equipamentos de alta pressão, com unidade
Venturi para a aspiração do produto concentrado. Permite uma espuma com uma longitude de mangueira de 20-25m desde a máquina.
> Não necessita de ar comprimido
> A lança incorpora uma pistola.
> Máximo 310 bar/ 90ºC.

APLICAÇÃO EM ESPUMA

DESINFEÇÃO DAS PATAS

9356-019

Pedifoam
Equipamento para a aplicação em espuma de produto para a desinfeção das patas dos animais. Sistema
altamente eficaz para a higiene, prevenção de doenças
e endurecimento das patas dos animais.
Programação automática.
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