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Alta Performance em Higienização Corporativa Sustentável

LINHA PARA
HOTELARIA
São os produtos destinados a limpeza e conservação do espaço.
A Linha de Zeladoria da Golden Química é preparada com formulações visando
poder de limpeza em menos tempo e principalmente a contribuição ao meio
ambiente, com produtos extremamente concentrados e contendo em sua
composição moléculas multifuncionais.
Dispomos de diluidores para instalação na compra dos produtos.
Todos nossos produtos são cadastrados na ANVISA, garantindo a
qualidade e segurança ao usuário.
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LINHA DE HIGIENIZAÇÃO PARA HOTELARIA
DETERGENTES

Titan 1000

Detergente TOP frente à linha Golden Química. Detergente e desengraxante semi-pastoso
para limpeza geral de superfícies laváveis: pisos, paredes e etc.
Concentrado e com alta formação de espuma. Utilizado para limpeza manual ou com
equipamentos. Pode ser utilizado para lavagem de louças e utensílios.
Pode ser utilizado em gerador de espuma com alta diluição.

Cleaner Plus

Ideal para a limpeza de todo tipo de superfícies laváveis. Devido a sua avançada formulação,
é altamente eficaz na remoção de sujeiras impregnadas e possui pH levemente alcalino, o que
proporciona um excelente resultado na limpeza sem a agressão de produtos cáusticos.

DETERGENTES
NEUTRO

Orion Incolor

Detergente neutro podendo ser utilizado em qualquer tipo de limpeza. Eficaz na remoção de
sujidades superficiais. Produto Biodegradável.

Silver LC

É um produto de baixa espumação, destinado a limpeza de carpetes e tapetes com elevado
grau de sujidade. Desenvolvido especialmente para a limpeza pesada de carpetes e tapetes,
é indicado para o uso em extratoras IPC, proporcionando uma rápida e eficiente remoção das
sujeiras mais aderidas, sendo um produto econômico que permite altas diluições em água.

DETERGENTE
CLORADO

ODORIZADOR

Multi Clor

Detergente Alcalino Clorado é um produto químico concentrado, indicado para limpeza de
superfícies como pisos, bancadas, mesas, equipamentos, tábuas de corte, rejuntes, utensílios de
cozinha, em cozinhas industriais, restaurantes, bares, lanchonetes, e etc.
Especialmente desenvolvido para limpeza de superfícies em geral.
Por conter cloro na sua composição, possui poder alvejante e maior poder de limpeza do que os
detergentes convencionais.
Não tem adição de fragrância, por isso é seguro para uso em estabelecimentos manipuladores
de alimentos e atende às legislações vigentes.

Sanik Incolor

Odorizador de ambientes.
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LINHA DE HIGIENIZAÇÃO PARA HOTELARIA
LIMPA VIDROS

Crystal

Limpador concentrado para limpeza de vidros, fórmicas e superfícies vitrificadas.
Utilizando de forma adequada, podemos garantir que vidros e superfícies espelhadas fiquem
limpos, sem qualquer mancha ou aspecto embaçado.

LIMPA MÓVEIS

Wood Cleaner

É indicado na limpeza, conservação e proteção de madeiras em geral, portas, janelas, móveis,
artigos de madeiras em geral. Destaca a cor origem da madeira, além de proteger a mesma.
Utilizado também em mármore, granitos, pedras em geral. Evitando a redeposição da sujidade.

DESODORIZANTES

Aqua Plus

É um composto específico para tratamento de águas residuais e fluidos industriais, promovendo
limpeza e eliminação de odores.
Produto eficaz na lavagem e limpeza de dutos como por exemplo banheiras de hidromassagem
removendo camada de biofilme e possível mal cheiro causado pelo mesmo.

Fresh Clor

É um produto bacteriostático a base de cloro, que tem a função de inibir o crescimento de
microorganismos causadores de mau cheiro. Ideal para ralos, caixas de descarga e etc.

DESINCRUSTANTES
ÁCIDOS

Halogen

Produto ácido que age sobre o concreto e materiais afins, removendo-o sem causar danos,
desde que utilizado de acordo com as instruções do rótulo e do técnico representante.
Recomendado na limpeza e remoção de sujeiras pós obras.

Lumen

Detergente desengordurante ácido desenvolvido para trabalho de limpeza em superfícies de
alumínio, garantindo excelente desempenho na remoção de gorduras e sujidades orgânicas.
Indicado para lavagem de panelas e artefatos de alumínio. A alta concentração resulta em um
grande poder de diluição, tornando o produto econômico para o usuário.
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LINHA DE HIGIENIZAÇÃO PARA HOTELARIA
DESINFETANTES

Action PU

Desinfetante geral e limpeza antimicrobiana. Eficiente contra microorganismos: Swine Influenza A
(H1N1), Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis e Pseudonas Aeruginosa.

Quaterfood

Desinfetante e também limpador especialmente desenvolvido para a área de manipulação de
alimentos. Ideal para limpeza e desinfecção em áreas de manipulação de alimentos, açougues,
peixarias e áreas de processamento de alimentos, de laticínios, cozinhas profissionais e
restaurantes. Para uso com sistema de diluidores.
Reduz a flora 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.

Proxiclean Active

Desinfetante a base de ácido peracético indicado para limpeza e desinfecção de todo tIpo de
superfícies. Eficiente contra as bactérias: Staphylococus Aureus, Salmonella Choleraesuis.
Escherichia Coli e Pseudomonas 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 finalidade sanitizante, desodorizante e limpador, bactericida de alta eficiência na desinfecção
de superfícies, equipamentos, ambientes (mesas, estiras, paredes, piso, teto, ralos, etc.).

ALVEJANTES

Alv Plus

É muito utilizada como agente clareador (alvejante) e possui excelente ação bactericida.
Dissolve substâncias orgânicas mortas e acabando com odores desagradáveis.
Utilizado nas lavanderias hoteleiras e comerciais para alvejamento de roupas de algodão e
remoção de manchas pigmentarias de sucos, café, chá, etc.

Alv Pó Golden

Indicado para o alvejamento e desinfecção de roupas em lavanderias. Sua liberação controlada
de cloro orgânico o torna eficaz em tecidos brancos e cores firmes, alto poder desinfetante,
devido a sua eficácia contra ampla gama de bactérias. Não indicado em roupas que contenham
resíduos de hibiclens (Gluconato de Clorhexidina). Utilizar por um período mínimo de 5 minutos
em temperatura máxima de 58°C.

Power Wash

Produto à base de O2 e indicado na remoção de manchas e alvejamento de roupas de algodão
e poliéster/algodão. Preserva as cores e a vida útil dos tecidos. Aplicado em conjunto com o
detergente principal na mesma operação de lavagem.
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