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Alta Performance em Higienização Corporativa Sustentável

A Golden Química dispõe uma vasta linha de Desinfetantes nas linhas Hospitalar, Alimentícia 
e Uso Geral, produtos super concentrados, de alta qualidade e que atende o público alvo com 
excelente aceitação.

Os melhores produtos para higienização e limpeza de ambientes domésticos, hospitalares, 
industriais e que promovem a desinfecção e sanitização do ambiente, agindo como bactericida, 
funcigida, algicida, viruscida, proporcionando segurança ao usuário, também atuam 
neutralizando odores desagradáveis.

Dispomos também de desinfetantes “pronto uso” que proporcionam facilidade no uso para 
quem busca praticidade.

Nossos produtos trazem total con�abilidade ao usuário, dispondo de todos os laudos 
comprobatórios e aprovados pelo órgão Federal do Ministério da Saúde ANVISA.
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LINHA DE
DESINFETANTES



Quater HS
Possui uma formulação exclusiva, composta por uma mistura de quaternários, que garantem e�cácia sobre 
as superfícies �xas e os artigos não críticos. Ideal para o uso em hospitais e casas de saúde, ambulatórios, 
consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, 
artigos não críticos. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, 
porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil.

Sani Clor
É um desinfetante hospitalar à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de cloro ativo, possuindo agente 
estabilizante que garante maior tempo de manutenção no teor de cloro. Indicado para desinfecção de superfícies 
�xas e utensílios, tais como: pisos, paredes, azulejos, ralos, lixeiras e mobiliário. Indicado para todos os 
estabelecimentos ligados à área da saúde.

Proxiclean HS
Desinfetante à base de Ácido Peracético com efeito oxidante contra um amplo espectro de micro-organismos.

Foi desenvolvido para a desinfecção de superfícies �xas e artigos não críticos, indicado para desinfecção de 
equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, 
aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex.

Como desinfetante de artigos não críticos e superfícies �xas é ideal para o uso em hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, 
mobílias e artigos não críticos em geral.

Action DCH
É um desinfetante hospitalar de ampla aplicação. Comprovada sua e�cácia contra os microorganismos: Swine 
In�uenza A (H1N1), Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Pseudonas Aeruginosa.

LINHA DE DESINFETANTES PARA HOSPITALAR  
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Action PU
Desinfetante geral e limpeza antimicrobiana. E�ciente contra microorganismos: Swine In�uenza A (H1N1), 
Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Pseudonas Aeruginosa.

Quaterclean
É um desinfetante á base de Quaternário de Amônio indicado para limpeza e desinfecção de todo tipo de 
superfície. E�ciente contra as bactérias: Staphylococus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia Coli 
e Pseudomona Aeruginosa.

Sanik
Desinfetante à base de Amônia Quaternária, altamente efetivo contra bactérias (gram positivas e gram 
negativas), fungos, vírus, algas, apresentando ainda propriedades detergentes.

Tem �nalidade sanitizante, desodorizante e limpador, bactericida de alta e�ciência na desinfecção de superfícies, 
equipamentos, ambientes (mesas, estiras, paredes, piso, teto, ralos, etc.).

LINHA DE DESINFETANTES PARA HOTELARIA
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Proxiclean FG
Desinfetante à base de Ácido Peracético (15%) destinado a um grande número de aplicações envolvendo 
desinfecções em indústrias alimentícias e de bebidas.

Indústrias de bebidas pode ser utilizado na limpeza CIP (lean-In-Place – limpeza e sanitização de equipamentos 
em circuito fechado) para desinfecção de tanques, tubulações, carbonatadores, trocadores de calor e enchedores.

Laticínios podem ser utilizados para desinfecção de tubulações, pasteurizadores, envasadoras e tanques. 
É destinado para a desinfecção em aplicações gerais em indústrias alimentícias, incluindo equipamentos 
processadores de carne e câmaras frias. É e�caz contra bactérias gram-positivas e gram-negativas.

Não causa corrosão em aço inox, alumínio, plástico, vidro, te�on, borracha nitrílica, nas concentrações de uso 
recomendadas.

Quaterfood
Desinfetante e limpador especialmente desenvolvido para a área de manipulação de alimentos, açougues, 
peixarias e áreas de processamento de alimentos, de laticínios, cozinhas pro�ssionais e restaurantes. 
Para uso com sistema de diluidores.

Reduz a �ora bacteriana nas superfícies que entram em contato com os alimentos, sem contaminá-los. 
Versátil, não corrói superfícies, podendo ser usado em equipamentos, utensílios, pisos, paredes e etc.
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Quater PU - diluído
Garante e�cácia sobre as superfícies �xas e os artigos não críticos. Utilização: uso em hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, 
mobílias, artigos não críticos. Aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, 
metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil.

Sanik
Desinfetante à base de Amônia Quaternária, altamente efetivo contra bactérias (gram positivas e gram 
negativas), fungos, vírus, algas, apresentando ainda propriedades detergentes.

Tem �nalidade sanitizante, desodorizante e limpador, bactericida de alta e�ciência na desinfecção de superfícies, 
equipamentos, ambientes (mesas, estiras, paredes, piso, teto, ralos, etc.).
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