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O QUE OFERECE
PROQUIMIA?
Proquimia fabrica e comercializa especialidades químicas
apresentando soluções integrais para contribuir para
o progresso do sector industrial e institucional, e
para o bem-estar dos clientes. Pelo elevado grau de
especialização e pela relação qualidade-serviço, Proquimia
converteu-se numa das empresas com maior implantação
nos mercados onde opera, o que nos posiciona como
empresa ibérica líder neste 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,
recomendando 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.
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 efectiva,
dirigem-se aos consumidores mais exigentes, garantindo
um futuro ambientalmente sustentável graças ao máximo
cuidado do impacto ambiental.
Os mais de 40 anos de experiência de Proquimia nos
tratamentos 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 general.
Oferta global de toda uma gama de produtos
Ampla gama de equipamentos doseadores para a aplicação
e controlo de processos
Empresa certificada
com as normas:
QUALIDADE ISO 9001
AMBIENTAL ISO 14001
HIGIENE E SEGURANÇA LABORAL
BS OHSAS 18001

Programas de lavagem de veículos com planos de higiene
Programas de limpeza e manutenção das instalações com
planos de higiene
Assessoria técnica e legal especializada
Laboratório de análises homologado: para águas de rede e
residuais
Formação especializada a clientes
Certificação de Qualidade ISO 9001
Certificação Ambiental ISO 14001
Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança
laboral BS OHSAS 18001
Cobertura Ibérica
Flexibilidade: grau de compromisso
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PROQUIMIA
SERVICE PARTNER

Processos e produtos
A Proquimia avalia as necessidades
do processo de lavagem dos
veículos e a manutenção das
instalações para cada negócio,
estabelecendo os processos em
função do tipo de instalações,
zonas do veículo a limpar e/ou tipo de veículo e as
características da água, em linha com os critérios
de sensibilização ambiental presentes na filosofia da
empresa.

Serviço
Para assegurar o correto funcionamento
e eficácia dos processos de lavagem, é
imprescindível verificar os parâmetros de
funcionamento, validar os resultados, controlar
o correto consumo de produtos e estabelecer
ações de melhoria contínua.
A Proquimia elabora um Libro de Seguimento e Registo de
operações de controlo e manutenção de todas as instalações
e coloca à sua disposição a rede de agentes técnicos de venda,
técnicos especialistas e laboratórios de análises homologados.
Para evitar erros nas reposições das garrafas, a Proquimia
desenvolveu umas etiquetas plásticas identificadoras que se
incorporam nas embalagens dos produtos, que mediante um
código de cores, identificam cada um dos produtos com as
diferentes bombas doseadoras.
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Engenharia
Red
Retorno llenador

S

O departamento de Engenharia
da Proquimia oferece uma
ampla gama de equipamentos
de doseamento e controlo
adaptáveis a todo tipo de
instalação para garantir um
correto funcionamento dos
processos de lavagem e uma
manipulação adequada e
segura dos produtos químicos.

Formação
Para garantir o êxito dos processos
de lavagem de veículos e a manutenção
das instalações, o fator humano é um
elemento chave. A Proquimia, consciente
desta necessidade desenvolveu uma
série de cursos para ajudar ao pessoal a
compreender os processos e conseguir
um bom grau de motivação e implicação.
Cursos disponíveis:
•
•
•
•
•

Lavagem de veículos em túneis ou arco
Lavagem à pressão de veículos (jet wash - autolavagem)
Manutenção da instalação: limpeza e desincrustação
Pré-tratamento da água: descalcificação e osmose inversa
Depuração da água: recicladoras

Mejora continua
O nosso objetivo radica na otimização
dos processos, assegurando a qualidade
das lavagens e tendo sempre presente
a segurança do pessoal, assim como, o
respeito pelo Ambiente.

Projetos de melhoria contínua:
•
•
•
•
•
•
•
•

Otimização dos processos de lavagem
Redução dos consumos e custos de lavagem
Otimização das referências dos produtos
Segurança na manipulação dos produtos químicos
Garantia da qualidade da água reciclada e osmotizada
Minimização do impacto ambiental
Automatização de processos
Cálculo da rentabilidade nas instalações

Entrada Agua Limpia

D

Retorno filtros
P

S

T
N

Retorno filtros

P

Tanque
desinfectante

Q

N

Intercambiador
calor

Retorno llenadoras
N
D

Detector de flujo

Tanque
agua

N

Tanque
desinfectante

Grupo

P

Cuadro

S

N

Intercambiador
calor

N

Q

Red
S

T

Sonda temperatura

N

Interruptor nivel

Grupo

Retorno llenado
Retorno filtro

Tanque
desinfectante
Intercambiador
calor
Grupo

Agua llenado

Llenadora

Llenadora

Llenadora

Llenadora

PROQUIMIA

LIMPEZA DE VEÍCULOS
O importante aumento do sector automóvel verificado durante os últimos anos,
ocasionou um aumento das necessidades de limpeza e manutenção dos veículos.
Para satisfazer estas necessidades, a Proquimia desenvolve produtos novos de
elevado rendimento que respeitam as superfícies do veículo e o ambiente, adequados
para todo tipo de processos de lavagem automática e manual, e que permitem
limpar e desinfetar qualquer superfície com a máxima proteção e eficácia.

CAKEFOAM

Detergente líquido altamente concentrado,
com elevado poder espumante e desengordurante, para a lavagem de qualquer tipo de
veículos.

Espuma activa de cor rosa, com grande poder
desengordurante para a lavagem de veículos,
com um doce cheiro a bolos.

Garrafa 25 kg / Cód. 2022717

Garrafa 20 kg / Cód. 2033814

ESPECÍFICOS

PINKFOAM

CERAS

SUPERFOAM

LIMPEZA DE
MOTORES

ESPUMA ACTIVA

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

TÚNEIS E ARCOS DE LAVAGEM

AUTONET

Champô neutro para a limpeza de veículos
tanto de forma manual como automática em
túneis e pontes de lavagem. A sua fórmula
neutra permite uma manipulação manual do
produto sem riscos.

Champô espumante de baixa viscosidade com
alto poder detergente. Especialmente indicado
para a eliminação do ‘trafic film’.

Garrafa de 20 kg / Cód. 2009314

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

AUTOGEL

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

CHAMPÔ

EQUIPAMENTOS

Garrafa de 20 L / Cód. 2018414

HIGIENE PESSOAL

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

Aditivo para a formação de espuma activa
de cor rosa. Utiliza-se em combinação com
o produto SUPERNET, conseguindo-se uma
espuma com maior poder detergente. Não
confere cor às águas residuais.

Garrafa de 25 kg / Cód. 2020317
Bidão de 200 kg / Cód. 2020372
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LIMPEZA DE
VEÍCULOS

LIMPEZA DE VEÍCULOS

EQUIPAMENTOS

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

HIGIENE PESSOAL

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

ESPECÍFICOS

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

LIMPEZA DE
MOTORES

CERAS

LIMPIEZA DE
VEÍCULOS
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LIMPEZA DE VEÍCULOS
JET WASH
DETERGENTES LÍQUIDOS
SUPERNET PLUS

SUPERNET TR

Detergente superconcentrado para a
limpeza e desengorduramento de automóveis
e camiões. Aplicável sobre todo o tipo de
materiais. Tecnologia gel que permite melhor
aderência e melhores resultados.

Detergente concentrado para a limpeza
e desengorduramento de superfícies de
automóveis e camiões. A sua aplicação em
forma de espuma permite uma elevada
aderência do produto e, portanto, um melhor
desengorduramento.

Garrafa de 30 kg / Cód. 2050020
Bidão de 220 kg / Cód. 2050015
Contentor de 1150 kg / Cód. 2050078

Garrafa de 30 kg / Cód. 2031220
Bidão de 220 kg / Cód. 2031215
Contentor de 1150 kg / Cód. 2031278

SUPERNET L22
Detergente de elevado rendimento com odor a
pinho para a limpeza de automóveis e camiões.

Garrafa de 27 kg / Cód. 2033518
Bidão de 220 kg / Cód. 2033515
Contentor de 1100 kg / Cód. 2033566

DETERGENTES SÓLIDOS
POLCAR FC14

POLCAR FC18

Detergente concentrado para a lavagem
de veículos pesados. Utilizase em boxes de
lavagem, preparadas para champôs sólidos.

Detergente em pó superconcentrado com
elevado poder espumante para a lavagem
de veículos em jet-wash preparadas
para detergente sólido com sistema de
doseamento automático por tremonha.

Saco de 25 kg / Cód. 2014461

Saco de 25 kg / Cód. 2052761

PROTEL
Desengordurante alcalino em pó para a limpeza
da parte de baixo dos camiões, cisternas,
contentores etc. Elimina facilmente misturas de
gordura e barro.

Saco de 25 kg / Cód. 2003961

DESINFETANTES
AMBISEP

DEOSOL

Desinfetante concentrado à base de aldeídos e
quaternário de amánio. Especialmente indicado
para jaulas e veículos de transporte animal.

Detergente e desinfectante bactericida à
base de quaternários de amónio para a limpeza
e desinfeção em fase única de qualquer tipo
de superfície. Especialmente indicado para a
limpeza e desinfeção de veículos de transporte
de produtos alimentares. Registo na Direcção
Geral de Saúde.

Garrafa de 10 L / Cód. 4024611

VIX CLOR
Detergente e desinfetante alcalino-clorado
para a limpeza e desinfeção em fase única
de superfícies resistentes à alcalinidade.
Especialmente indicado para a desinfeção
de veículos de transporte de produtos
alimentares. Registo na Direcção Geral de
Saúde e Veterinária.
Garrafa 11 kg / Cód. 4008611
Garrafa de 28 kg / Cód. 4008619
Contentor de 1150 kg / Cód. 4008678

Garrafa de 4 L (caixa 3u.) / Cód. 1017753
Garrafa de 20 L / Cód. 1017714

CERAS
LIMPEZA DE
MOTORES
MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

Garrafa de 10 kg / Cód. 2011011

ESPECÍFICOS

Desengordurante e desoxidante ácido para
superfícies de alumínio e suas ligas. Também
indicado para limpeza de jantes.

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

Detergente e desoxidante ácido,
especialmente indicado para a limpeza,
desengorduramento e brilho de superfícies
de alumínio e aço inox como carroçarias,
cistrernas,...

HIGIENE PESSOAL

RIMNET

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

ADIPRO PI

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

DETERGENTES E DESOXIDANTES

EQUIPAMENTOS

LIMPEZA VEÍCULOS PESADOS

Garrafa de 30 kg / Cód. 2000720
Garrafa de 75 kg / Cód. 2000731
Bidão de 250 kg / Cód. 2000773
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LIMPEZA DE
VEÍCULOS

LIMPEZA DE VEÍCULOS

CERAS
A última fase do processo de lavagem permite conseguir
um acabamento que proporciona ao veículo uma superfície
seca, um aspeto brilhante e uma proteção temporal.
A Proquimia oferece uma otimizada gama de ceras
de elevado rendimento e que respeitam o Ambiente,
adequadas para todo tipo de instalações de lavagem.

LIMPEZA DE
VEÍCULOS
CERAS
LIMPEZA DE
MOTORES

Garrafa de 20 L / Cód. 2023714

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

Garrafa de 25 kg / Cód. 2020417

ESPECÍFICOS

Cera super concentrada hidrofugante e brilhante
para aditivar à água do último enxaguamento
da lavagem automática de veículos. Permite
descarregar a electricidade estática dos veículos,
evitando a deposição do pó.

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

Cera concentrada hidrofóbica e abrilhantadora
para aditivar a água de enxaguamento final
na lavagem automática de veículos. Protege
eficazmente e proporciona um elevado brilho à
superfície do veículo.

HIGIENE PESSOAL

PROSPRAY 2

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

AUTOWAX

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

CERAS
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EQUIPAMENTOS

CERAS

LIMPEZA DE MOTORES
A utilização de produtos específicos para a limpeza de
motores, como alternativa ao petroleado tradicional,
aumenta o cuidado de todos os materiais e melhora
consideravelmente o acabamento final do motor.

MOTORCLEAN

Desengordurante a frio, emulsionável em
água para limpeza de motores e todo o tipo
de ferramentas e peças. Elimina facilmente
gorduras e barro.

Desengordurante ligeiramente alcalino para a
limpeza de motores por aspersão. Excelentes
propriedades desengordurantes de todo o tipo
de óleos e gorduras.

Garrafa de 75 kg / Cód. 2020831

Garrafa de 27 kg / Cód. 2021718
Bidão de 220 kg / Cód. 2021715

EQUIPAMENTOS

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

HIGIENE PESSOAL

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

ESPECÍFICOS

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

LIMPEZA DE
MOTORES

DETERCLIN

LIMPEZA DE
VEÍCULOS

DESENGORDURAMENTO DE MOTORES
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CERAS

LIMPEZA DE MOTORES

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Com o objetivo de conseguir o melhor aspeto interior e exterior
do veículo, é necessário dispor de produtos específicos
para o cuidado de todas as superfícies. A Proquimia oferece
uma ampla gama de produtos adequados para todas as
necessidades de manutenção e cuidado do veículo.

Garrafa de 11 kg / Cód. 2016311

MOLTER

GALA MOQUETAS

Limpa pára-brisas com excelente poder
detergente sobre todo o tipo de manchas de
lama, gordura, insectos,... Capacidade anticongelante até – 10ºC.

Detergente de espuma controlada para a
limpeza e conservação de estofos e tecidos.
Indicado para máquinas de injecção-extracção.

Botella 1 L (caixa 20u.) / Cód. 2021605

Garrafa 4 L (caixa 3u.) / Cód. 1011053

TRANS WHEEL

Limpa-vidros em formato monodose
hidrossolúvel com efeito antiestático. Não
deixa velos.

Produto de limpeza e brilho de borrachas e
pneus. Deixa as superfícies limpas e brilhantes.

Unidose 10 ml (caixa 50u.) / Cód. 1016801

Garrafa 20 kg / Cód. 2026814

XOP AMBIENTADOR

AURA PERSIST

Ambientador aquoso em formato unidose
hidrosolúvel, com perfume fresco e
persistente que neutraliza os maus odores.

Ambientador líquido persistente com uma
intensa força de eliminação de odores fortes.

Unidose 10 ml (caixa 15 u.) / Cód. 1026201

Garrafa de 750 ml (caixa 12u.) / Cód. 1056903

EQUIPAMENTOS

AMBIENTADORES

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

XOP CRISTALES

LIMPEZA DE
VEÍCULOS

Garrafa de 10 L / Cód. 2020511

CERAS

Limpa, dá brilho e renova o tablier e todo tipo
de superfícies plásticas do interior do veículo.
Indicado também para a recuperação do brilho
dos pneus.

LIMPEZA DE
MOTORES

Líquido para a limpeza e abrilhantado de
tablier que recupera o brilho inicial das
superfícies desgastadas.

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

TRANSBRILL

ESPECÍFICOS

CARBRILL

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

15

HIGIENE PESSOAL

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

ESPECÍFICOS
A Proquimia oferece uma ampla gama de produtos
específicos para aplicações ou processos de lavagem
como: limpeza de contentores, de jantes, de transporte
de cimento, manutenção de barcos, anti grafitis, etc..

ANTI-GRAFITI

CERAS

DESGRAF 45

LIMPEZA DE
MOTORES

Produto formulado para a eliminação de
grafitis de pintura e/ou marcadores sobre
todo o tipo de superfícies.

Produto formulado para eliminar eficazmente
as capas protectoras de cera parafínica.
Elevado rendimento com a máxima protecção
da superfície do veículo.

Produto formulado para eliminação de capas
de copolímero. Deixa nas superfícies um efeito
anti-estático que impede a reposição da
sujidade.

Garrafa de 25 L / Cód. 2021417

Garrafa de 25 kg / Cód. 2021917

MISIL
Detergente especialmente indicado para
eliminar os insectos incrustados na parte
dianteira dos veículos.

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

POLUX

HIGIENE PESSOAL

KERNIX

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

DESENCERAMENTO DE VEÍCULOS

ESPECÍFICOS

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

Garrafa de 5 L (caixa 4u.) / Cód. 2008949

ELIMINAÇÃO DE MOSQUITOS
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LIMPEZA DE
VEÍCULOS

ESPECÍFICOS

EQUIPAMENTOS

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

Garrafa de 25 kg / Cód. 1018117

EQUIPAMENTOS

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

HIGIENE PESSOAL

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

ESPECÍFICOS

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

LIMPEZA DE
MOTORES

CERAS

LIMPIEZA DE
VEÍCULOS
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ESPEFÍCICOS
LIMPEZA CONTENTORES DE RESÍDUOS
CONTICLEAN

CONTINET

Detergente alcalino para a limpeza automática
de contentores do ixo. Limpa em profundidade e
desodoriza deixando um agradável odor a pinho.

Detergente neutro superconcentrado para
a limpeza automática de contentores do lixo.
Limpa e desodoriza, deixando um agradável
cheiro cítrico.

Garrafa de 20 kg / Cód. 2006914
Bidão de 220 kg / Cód. 2006915

Garrafa de 25 L / Cód. 2033317

LIMPEZA DE BETONEIRAS
SCALITE
Desincrustante e desoxidante especialmente
indicado para a limpeza de veículos de
transporte de cimento. Elimina as incrustações
sem atacar os metais da instalação.

Garrafa de 20 L / Cód. 2018514

MANUTENÇÃO DE BARCOS
RECOVER TK

HERTA

Desengordurante para a limpeza de depósitos
de gasóleo, fuel-oil etc. Especialmente indicado
na indústria naval para a eliminação dos restos
de sujidade orgânica presentes em tanques de
combustível.

Detergente em pó multiusos para a
limpeza manual de têxteis muito sujos,
loiça, superfícies, etc.

Bidão de 50 L / Cód. 2033270

Saco de 15 kg / Cód. 1007959

MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES
Para o cliente que vai lavar o seu veículo, o conceito de limpeza
adquire neste momento uma maior relevância, por este motivo,
uma instalação em bom estado de manutenção, favorece
indiscutivelmente a satisfação final com o serviço recebido.
A sujidade (mistura de gorduras e incrustações calcárias) que se
formam nas superfícies dos centros de lavagem resulta normalmente
difícil de eliminar mediante um desengorduramento ou desincrustante
convencional, requerendo formulações enérgicas e específicas contra
este tipo de sujidade e que respeitam todos os materiais da instalação.

EQUIPAMENTOS

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

HIGIENE PESSOAL

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

ESPECÍFICOS

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

LIMPEZA DE
MOTORES

CERAS

LIMPIEZA DE
VEÍCULOS
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MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
DESENGORDURANTES
SUPERVIX I

GALA PLUS

Detergente alcalino com alto poder
desengordurante e dissolvente para a
limpeza de sujidades difíceis de eliminar, para
pavimentos, filtros de ar, fossas, peças de
máquinas, ferramentas,...

Detergente e desengordurante alcalino
para impeza de pavimentos com máquinas
automáticas.

Garrafa de 25 kg / Cód. 2008517
Bidão de 200 kg / Cód. 2008517

Garrafa de 4 L (caixa 3u.) / Cód. 1024953

DESINCRUSTANTE 2003
Desincrustante ácido concentrado com
poder desengordurante para a eliminação
de todo tipo de incrustações e gorduras das
instalações.

Garrafa de 20 L / Cód. 1018614

HIGIENE PESSOAL
A Proquimia oferece uma ampla gama de produtos para
a higiene pessoal, adaptados a todas as necessidades de
limpeza, proteção e higienização das mãos e da pele.

HIGIENE PESSOAL
VITA HAND

VITA PLUS

Gel dermoprotector para a limpeza de mãos
que deixa uma fragrância cítrica na pele
depois da sua aplicação.

Gel sem solventes para a limpeza das mãos
engorduradas de mecânicos de oficinas,
oficinas de manutenção,…

Garrafa de 4 L (caixa 3u.) / Cód. 1029553

Garrafa de 5 L (caixa 4u.) / Cód. 1029149

EQUIPAMENTOS

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

HIGIENE PESSOAL

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

ESPECÍFICOS

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

LIMPEZA DE
MOTORES

CERAS

LIMPIEZA DE
VEÍCULOS
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VITA CREM
Detergente em pasta com abrasivo para a
limpeza das mãos engorduradas de mecânicos
de oficinas, oficinas de manutenção,… Não
danifica nem estraga a pele, uma vez que
não contém nem serradura nem terra sílice,
conseguindo uma limpeza perfeita com una
fresca fragrância.

Garrafa de 23 L / Cód. 2012916

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
A Proquimia apresenta ao sector os sistemas SMARTWASHER® e
PELICAN PACK®, desenvolvidos especificamente para satisfazer
as crescentes necessidades dos diferentes processos de limpeza
e operações de manutenção industrial e, desenvolvendo sob
estritos critérios de rentabilidade económica, sustentabilidade
ambiental e proteção da saúde e segurança dos trabalhadores.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
LIMPEZA E DESENGORDURAMENTO DE PEÇAS
SMARTWASHER®
Estação móvel de lavagem biológica para a
limpeza e desengorduramento de peças em
oficinas, garagens e indústria em geral.

LIMPEZA DE
MOTORES

CERAS

LIMPIEZA DE
VEÍCULOS
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ESPECÍFICOS
MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES
HIGIENE PESSOAL
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
TRATAMENTO
DE ÁGUAS
EQUIPAMENTOS

Vantagens de SMARTWASHER®:
Não é necessário mudar o fluido de limpeza (auto-reciclável)
Eliminação de hidrocarbonetos por biotecnologia
Maior poder de limpeza que os solventes habituais
Eliminação de custos de gestão de resíduos uma vez que não
são produzidos resíduos perigosos
Fluido de limpeza de base aquosa
Sistema livre de solventes
Eliminação de vapores nocivos porque o sistema não produz
emissão de COV’s
Fluido com pH neutro, não tóxico y não inflamável
Fluido com homologação NSF para ser utilizado na indústria
alimentar
Sistema ideal para o cumprimento da norma de Gestão
Ambiental ISO14001
O sistema trabalha a 38-40ºC para maior comodidade do
utilizador

Cód. 9359-151

EQUIPAMENTO SMARTWASHER®
PCS-23
Estação de lavagem com grande cuba de
lavagem, temperatura e temporizador
reguláveis, com rodas, cabo elétrico de 4m e
pincel inclinado.

OZZY JUICE
Fluido sem solventes de base aquosa para
a estação SMARTWASHER®. Não é tóxico
nem perigoso nem inflamável, o que evita a
produção de vapores nocivos.

Garrafa 20L / Cód. 2014314

OZZY FILTERS
Filtro impregnado de microrganismos que
descompõem as gorduras e hidrocarbonetos.

Caixa 6 unidades / Cód. 2101301

Ergonomia: “Rápido e funcional”
•
•
•

Grande mobilidade: permite intervir de forma urgente
Tudo em um: armazena, distribui, absorve, recupera e recicla
PELICAN PACK® proporciona todas as ferramentas
necessárias para uma intervenção eficaz

Ecologia: “Reciclável e reutilizável”
•
•
•
•

Absorvente natural: fibra de flores de algodão
Renovável e biodegradável
Reutilizável: gera 8 vezes menos resíduos
Encapsula os hidrocarbonetos e evita a sua infiltração no
piso

Economia: “Minimiza a produção de resíduos”
Cód. 9359-161

PELICAN BOX®

FIBERCAN®

Estação móvel para a absorção de vertidos
líquidos, equipada com pá de mão, pá de
recolha, pincel e tamiz.

Absorvente natural renovável e biodegradável
para PELICAN BOX®.

Saco 25L / Cód. 2014862

LIMPEZA DE
VEÍCULOS
CERAS
LIMPEZA DE
MOTORES

•
•
•

FIBERCAN® absorbe 8 vezes mais que os absorventes
tradicionais
Absorção instantânea
Não deixa película de gordura: pisos seguros e secos
O pó absorvente, uma vez saturado, forma grumos

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

•

ESPECÍFICOS

Eficácia: “8 vezes mais eficaz”

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

Vantagens de SMARTWASHER®:

HIGIENE PESSOAL

Estação móvel para a absorção de óleos
e outros derrames líquidos em oficinas,
garagens, parques de estacionamiento,
empresas de transporte,…

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

PELICAN PACK®

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

ABSORVENTE DE ÓLEOS E OUTROS DERRAMES
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EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

TRATAMENTO DE ÁGUAS
A água é o componente maioritário de qualquer processo
de limpeza. Para obter os melhores resultados em todas as
etapas de lavagem de veículos, a Proquimia oferece um sistema
completo (produtos, equipamentos, serviço, formação…) para o
tratamento anterior e posterior da água utilizada na lavagem.

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.

Garrafa de 20 L / Cód. 2503414

ANTI-INCRUSTANTES
SECAL
Aditivo líquido sequestrante e dispersante
para o controlo da dureza em máquinas de
água à pressão (jet-wash). Evita a formação de
incrustações.

Garrafa de 22 kg / Cód. 2053116

CERAS
LIMPEZA DE
MOTORES
MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

Garrafa de 20 kg / Cód. 2505414

ESPECÍFICOS

Garrafa de 25 kg / Cód. 2504817

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

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

HIGIENE PESSOAL

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

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

PROFILTER 6502

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

PROFILTER 6503

EQUIPAMENTOS

OSMOSE INVERSA

PROFILTER D300 L
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TRATAMENTO DE ÁGUAS
DEPURAÇÃO
COAGULANTES
DEFLOCAR
Coagulante e floculante líquido, indicado para a
clarificação de águas em recicladoras.

Garrafa de 20 L / Cód. 1415214

FLOCULANTES
PROFOLK SA 500

PROFOLK LA 600

Floculante aniónico sólido para o tratamento
de todo tipo de águas residuais. A sua fórmula
permite a separação de sólidos em suspensão
numa gama alargada de pH.

Floculante aniónico líquido para o tratamento
de todo tipo de águas residuais. A sua fórmula
permite a separação de sólidos em suspensão
numa gama alargada de pH.

Garrafa de 25 kg / Cód. 2502061

Garrafa de 30 kg / Cód. 2501920

PROAQUA 50
Cloro estabilizado para a desinfeção de
circuitos de água industrial e consumo humano.

EQUIPAMENTOS

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

Garrafa de 10 L / Cód. 1014311

DESCALCIFICADORES
REGENERAÇÃO DA RESINA
SAL PELADILLA
Sal específico para a regeneração das resinas
dos descalcificadores.

Saco de 25 kg / Cód. 1072361

EQUIPAMENTOS
Com o objetivo de garantir um correto funcionamento dos processos de
lavagem e uma manipulação adequada e segura dos produtos químicos, a
Proquimia oferece uma ampla gama de equipamentos de doseamento e
controlo adaptáveis a todo tipo de aplicação.

BOMBA DS FCO K 07B-03L PTFE:
Bomba doseadora magnética de membrana para o doseamento de
detergentes e ceras líquidas em túneis, arcos de lavagem ou jetwash.
Com caudal regulável e painel frontal de controlo protegido com uma
tampa de policarbonato transparente.
•
•
•
•
•

Caudal: 3 l/h a 7 bar
Regulação: De 10-100%
Impulsos: 0-150 impulsos/min.
Alimentação: 230V
Fornecesse com parafusos, válvula de injeção, válvula de pé com
filtro e tubos de aspiração, impulsão e purga.

DOSEADORES PROPORCIONAIS TIPO P
Bombas de acionamento hidráulico para o doseamento proporcional
de detergentes líquidos na lavagem de veículos. Misturam a água com
o produto químico concentrado na dose escolhida, de forma precisa, e
não necessita alimentação elétrica. A quantidade de produto doseado
pode ser ajustada facilmente girando o casquilho de aspiração.
•
•
•
•
•
•

Pressão mínima de entrada de água: 0.5bar
Doseador P15: de 10l/h a 2.5m3/h, de 1 a 5%
Doseador DI 110 1-10: de 10l/h a 2.5m3/h, de 1 a 10%
Doseador DI 150 1-5: de 10l/h a 2.5m3/h, de 1 a 5%
Doseador DI 110 1-10 PVDF: de 10l/h a 2.5m3/h, de 1 a 10%
Fornece-se com tubo de aspiração de produto, com filtro, válvula e
contrapeso, e com mangueira e lança de aplicação.

EQUIPAMENTOS

TRATAMENTO
DE ÁGUAS
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EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
TRANSLAV
Doseador de pulverização para a limpeza de veículos,
desengorduramento de peças ou tratamentos superficiais. Baseado
no sistema venturi, este equipamento mistura a água de rede
com o produto químico concentrado, solução que sai pulverizada
através da lança que incorpora. O doseamento pode ser regulado
pela mudança de diferentes chiclés, identificados por código de
cores. O equipamento serve-se junto com uma lança com bico
de pulverização plano e uma mangueira de plástico com os seus
correspondentes rácores. A carcaça incorpora suporte para a
mangueira.
•
•
•

Versões disponíveis em latão ou em plástico de acordo com o
produto a pulverizar (Translav-n e Translav-p, respetivamente).
Pressão mínima de entrada de água: 1.5bar
Doseamento de 0.8 a 23% a 1.5bar, de acordo com o chiclé e
produto a dosear.

VENTURI DE RED VR
Doseador proporcional para água de rede, de reduzidas dimensões
mas elevada funcionalidade. Permite realizar tanto as funções
de enxaguamento como de doseamento de químico, e incorpora
um sistema de autolimpeza de sistema venturi. O doseamento é
regulável pela mudança dos chiclés de diferentes cores que se
fornecem junto com o doseador.
•
•
•

Doseamento a 2.5bar: 0.85 a 24.5%, de acordo com o chiclé e
produto a dosear.
Pressão mínima de entrada de água: 0.5bar
Inclui tubo de aspiração para concentrados e jogo de 12 chiclés.

PULVERIZADORES INDUSTRIAIS
Pulverizadores manuais de pressão prévia, para aplicações de
aplicação de desparafinantes, desengordurantes, detergentes,
etc. Disponíveis em diferentes capacidades e com possibilidade
de acoplar lanças de pulverização. Com válvula de segurança para
evitar sobrepressões e nível visível de líquido.
•

Capacidades úteis 1 – 4 – 8.5 litros

PULVERIZADORES MANUAIS
Pulverizadores manuais de gatilho para aplicação manual de
produtos limpa-parabrisas, ambientadores, desengordurantes, etc.
•

Disponíveis em diferentes tamanhos: 750ml e 1L.

CERAS

HYDROFOAMER

Disponível em 2.8 e 1.4 litros de capacidade.
Doseamento de 0.8 a 8%, de acordo com o chiclé e produto
a dosear.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(E)

DOSEADORES DE SABONETE

ESPECÍFICOS

PROFLUX (A)

MANUTENÇÃO
VEÍCULOS

LIMPEZA DE
MOTORES

Sistema de diluição móvel para gerar espuma, baseado no
sistema venturi. Acopla-se mediante ligações rápidas no
extremo de uma mangueira e proporciona uma espuma
consistente, que se aplica sobre as superfícies através da
pistola que incorpora no depósito que contém o produto
concentrado espumante. Fornece-se com o conjunto uma
ligação rápida para a mangueira e uma lança de enxaguamento,
assim como um jogo de chiclés para regular a concentração.
•
•
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Doseador para pequenas garrafas de produtos líquidos e géis
de pouca viscosidade.

MISOCREM (B)

MANUTENÇÃO
INSTALAÇÕES

Doseador especial para garrafas de Procrem.

DOSIHAND (C)
Doseador de gel de mãos, para instalar na parede; com tampa
dianteira transparente para visualizar o nível de produto.
Capacidade de 1L.

DOSMAN (D)

SAVONPACK (F)
Doseador de gel com um novo sistema de doseamento antigoteamento para instalar na parede; para pastas lava-mãos e
géis de elevada viscosidade. Capacidade de 5 litros

FOGONE
Sistema de pulverização de duplo efeito com bico de spray
regulável, para a aplicação de produtos concentrados sobre
superfícies. Incorpora um tubo de aspiração de produto com
filtro e contrapeso para introduzir diretamente na garrafa de
produto concentrado. O alcance da pulverização pode chegar
até os 6 metros, de acordo com o movimento do pistão.

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

Doseador de gel para instalar na parede; para pastas lava-mãos
e géis de elevada viscosidade. Capacidade de 3 litros

EQUIPAMENTOS

DOSACREM (E)

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

HIGIENE PESSOAL

Doseador de gel de mãos, para instalar na parede; fabricado em
plástico translúcido que permite visualizar o nível de produto.
Capacidade de 2L.

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

Delegações em Espanha
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
Pol. Ind. 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. La 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

Centros de
fabricação
BRASIL
PROQUIMIA PRODUTOS
QUÍMICOS DO BRASIL SA
Rodovia Ivo Silveira, km. 3, nº315 – sala 04
CEP: 88355-200 Bairro Bateas
Brusque Santa Catarina
brasil@proquimia.com
COSTA RICA
PH PROQUIMIA COSTA RICA
800 Metros Oeste Terminales
Santamaría
Alajuela
Tel.+506 24 438 644
costarica@proquimia.com

Delegaçãos
no mundo

CUBA
SUCHEL-PROQUIMIA
Balaguer s/n, e/San Julio y Paz
Cerro (Ciudad de la Habana)
Tel.+53 764 959 04/05
cuba@proquimia.com

ARGELIA
S.G. INDUSTRIES
11 Route de Dely
Ibrahim Cheraga-Alger
Tel. +213 661 52 83 06
proquimia@proquimia.com

CHILE
PROQUIMIA, SA
Calle Nueva de Matte, 2440
Independencia (Santiago de Chile)
Tel.+56 273 571 06
mtmatas@proquimia.cl

CABO VERDE
Delegación Isla de Sal
Zona Industrial Palmeira
Ilha do Sal
República de Cabo Verde
Caixa postal: 112
Tel: (+238) 2413 290

REPÚBLICA DOMINICANA
PROQUIMIA DOMINICANA, SA
Calle Esther Rosario nº3-B
Esquina Sta. Lucía, Sta.Martha
Zona Industrial de Manoguayabo
Santo Domingo Oeste
Tel +18 093791616
dominicana@proquimia.com

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

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

COLOMBIA
Q.E. HENAO QUÍMICOS
ESPECIALIZADOS S. EN C.
Calle 50, nº71-40, of.207
Medellín
Tel.+57 426 057 12
info@qehsas.com

MÉXICO
PRODUCTOS QUÍMICOS
AUSONA, SA DE CV
Calle #3 con calle #20
L-26 y 27 SM66 Mza 08
77510 Cancún (Quintana Roo)
Tel.+52 998 892 17 20
mexico@proquimia.com

FRANCIA
Servicio comercial
Tel.+33 0 675 25 50 37
f.neel@proquimia.com
Tel.+33 0 608 24 56 92
e.lepicard@proquimia.com

PANAMÁ
PROQUIMIA INTERNATIONAL,SA
Via Cincuentenario Final,
intersección con Río Abajo
Super Centro el Satélite, local #7
Tel. +507 323 20 66
v.carrera@proquimia.com

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

PORTUGAL
PRODUCTOS QUÍMICOS AVANÇADOS
UNIPESSOAL, LDA
Rua Cidade de Bolama, lote 17 8ºD
1800-079 Lisboa
Tel.+35 121 847 27 22
portugal@proquimia.com

TÚNEZ
CLEAN PLUS, SA
Inmeuble El Minsk
Boulevard Mongi Bali B-25
708173 Sousse
Tel. +216 73219599
teboursky@spacepropre.com.tn
VENEZUELA
DISTRIBUIDORA DIPEV,CA
Ctra. Petare-Sta Lucía Km. 9
Avda. Paez Parc.757 local 3
1070 Colinas de Turumo
(Caracas-Edo-Miranda)
Tel.+58 212 532 34 67
dipevca@cantv.net

www.proquimia.com

PRODUTOS QUÍMICOS AVANÇADOS UNIPESSOAL LDA.
Rua Cidade de Bolama
Lote 17, 8 Escritório D
1800-079 LISBOA
T. +351 21 847 27 22 - F. +351 21 093 66 59

