Indústria Quimilab - Empresa de higiene e limpeza referência no mercado nacional desde
1994, tem como foco excelência no atendimento oferecendo soluções eciente com baixo
impacto ambiental e melhor custo benefício. Nosso portfólio conta com mais de 50
marcas e 300 itens divididos nas categorias: Limpeza Geral; Automotiva, Food
Service, Hospitalar, Alimentícia, Lavanderia e Tratamento de Piso.
Qualidade, ética e bom relacionamento compõe o tripé que norteia toda a nossa
ação e vem nos colocando em posição diferenciada dentro do exigente mercado
de limpeza, sanitização e higiene pessoal.
“A empresa olha seu passado e se orgulha de ter construído uma marca
que expressa evolução e credibilidade.

ANOS
Produzindo Qualidade

“

Catálogo de Produtos

Automotivo

DETERGENTE AUTOMOTIVO

Desengraxante Alcalino

Detergente Automotivo Neutro

Detergente Automotivo com Cera

Limpa e desengordura a pintura proporcionando um brilho acentuado e protegendo a superfície do veículo.

Limpa com eciência e proporciona um
brilho excelente devido a cera em sua formulação, realçando a pintura e protegento
contra os raios solares.

BRENNER CERA

´

Desengraxante Neutro

VORAZ 100

´

1L

1L

Excelente desengordurante neutro utilizado para diversos tipos de sujidades
presente em pisos, peças, equipamentos...
Sem agredir a superfície.

´
7,5 a 8,0

´

1L

7,5 a 8,0

VORAZ GL
Desengraxante Biodegradável

Detergente e Desengordurante

PNEU GEL

Abrilhantador Gel para Pneus

Abrilhantador Líquido para Pneus

Produto econômico, prático e com fragância suave. Proporciona a superfície um
ótimo brilho reativando e protegendo a vida útil dos pneus

Ótimo abrilhantador para pneus e embor
rachados, hidrata e reativa a coloração
natural das superfícies.

´

´

Abrilhantador para Pisos Vínilicos

1:5

partes plásticas, emborrachados, banco de
couro.

´

1L

´
11,0 a 12,0

VIDROL

Limpador de Vidros

Limpador Multiuso
Revolucionário limpador multiuso elimina
gorduras, óleos e fuligem em superfícies
diversas. Não exige processo especializado
minimizando assim esforço físico.

1L

Polidor de Alumínio e Inox

Desengraxante e abrilhantador de alumínio
e inox. Limpa e restaura a coloração deixando o aspecto de novo. Ideal para baú de caminhão, piso de alumínio, equipamentos e
peça.

LUMINEX

´

1L

SULVAN

´

REFLEXO CAR

Limpa, protege e proporciona uma camada resistente, durável e um brilho intenso
Protegendo contra os raios solares.

´

CARTEX

´
8,0 a 9,0

Desincrustante Concentrado

TRAX MSO

´

1:50

1L

Desincrustante com ótima ação de limpeza de sujidade impregnadas por
manchas de ferrugens, lodo, óleos, graxas..
em vasos sanitários, fachadas, resto de obras, pisos de garagens...

´
2,0 a 2,5

1L

Sabonete desengordurante que retira
com eciência óleos e graxas das mãos.
Ideal para uso em ocinas, reticas e empresas de transportes coletivos.

´

´

Escala de pH Orientativa

Cera Pastosa Automotiva

Excelente limpador para carpetes e
estofados. Remove manchas e hidrata as
bras, tirando odores e deixando o cheiro
agradável.
1L

sanitárias.

partes plás-

1L

Polidor de Carpetes e Estofados

Desinfetante para Banheiros

Silicone Gel de Base Oleosa

ticas.

´

2,0 a 3,0

DESENGRAX

couro.

ALXI 2000

´

1L

1L

SILINOL LQ

SILINOL LQ

12,0 a 13,0

Limpador de vidros com fragância suave,
proporciona brilho com rapidez sem deixar manchas. Excelente nas superfícies
aplicadas.

Sabonete Desengraxante
Silicone Líquido de Base Oleosa

Saco com 25 Kg.

´

1L

Silicone Cremoso de Base Aquosa

SILINOL CR

´

DESENGRAXANTE & LIMPADORES

8,0 a 9,0

Desengraxante Alcalino Granulado

Excelente desengraxante industrial para remoção de gorduras, óleos e graxas.
Ideal para limpeza de máquinas, equipamentos, fornos, motores, chassis, rodas, pisos e azulejos.

BIOJET

Detergente automotivo com maior ação de
limpeza. Remove com maior facilidade as
sujidades, melhorando o aspecto dos carros sem atacar a pintura.

´

ABRILHANTADORES

VORAZ 300

Desengraxante para limpeza pesada
remove com eciência, gorduras e sujidades oleosas. Especialmente para limpeza de chassis, motores, rodas, pisos de
ocinas...

