Golden
QUÍMICA
Alta Performance em Higienização Corporativa Sustentável

LINHA
AUTOMOTIVA
A Golden Química dispõe em sua linha automotiva produtos super concentrados,
de alta qualidade e que atende o público alvo com excelente aceitação.
Produtos que promovem e renovam o brilho da lataria, desengraxantes para
maquinários e chassi, atuando intensamente sobre a sujidade e decapantes para
motores e rodas de liga-leve.
Dispomos também de renovadores de painéis, tapetes de borracha e pneus.
Nossos produtos trazem total confiabilidade ao usuário, pois tem registro na ANVISA.
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LINHA DE HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA
DETERGENTE

Titan 1000

Produto altamente concentrado em matéria ativa, tensoativos biodegradáveis é um produto
para lavagem automática ou manual. Altamente econômico podendo ser diluído em grandes
proporções em água. Fornece brilho a lataria do veículo.

DETERGENTE

DETERGENTE
ÁCIDO

SILICONE LÍQUIDO

Cleaner Tecon

É um detergente de uso geral utilizado na limpeza leve a pesada. Com alto desempenho na
remoção de gorduras. Pode ser utilizado na limpeza de cozinhas industriais, azulejos, pisos,
equipamentos, utensílios, estofados,tapetes e carpetes.

CAP SP - Detergente Desincrustante Ácido

Detergente desincrustante ácido, especialmente desenvolvido para limpeza associado ao
polimento. Possui uma fórmula poderosa que proporciona a eliminação de incrustações em
superfície de alumínio como: motores, baú, rodas, bagageiros, chassis de veículos e etc.

Max Silicone

Indicado na limpeza, conservação e proteção de carros (painéis, teto de vinil, frisos laterais,
partes cromadas, consoles, pneus, borrachas, etc.). Destaca a cor original de borracha, plástico,
vinil e similares.

DESENGRAXANTE

Grax SP - Desincrustante Alcalino

Detergente com ação desengraxante, atuando sobre a sujidade com facilidade. Um produto de
ação rápida, economizando tempo nas tarefas mais difíceis. Pode ser utilizada em piso e
azulejos, superfície metálica como: motores, chassis de veículos, máquinas, equipamentos de
terraplanagem e outros.

SILICONE EM GEL

Silicone Gel Golden

É indicado na limpeza, conservação e proteção de carros (painéis, teto de vinil, frisos laterais,
parte cromada, consoles, pneus, borrachas, etc.).

PROTETIVO

Proter

É um protetivo para materiais ferrosos e auxiliar no tratamento químico de superfícies oxidadas,
convertendo a ferrugem em fosfato e inibindo o processo corrosivo. Pode ser aplicado antes da
aplicação da tinta.
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