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Alta Performance em Higienização Corporativa Sustentável

A Golden Química conta com uma linha industrial de produtos para o segmento 
de excelente qualidade e fácil utilização.

Nossos produtos são de primeira linha, desenvolvidos com tecnologia e inovação, 
sendo isso o diferencial no mercado, obtendo resultados na aplicação de alto 
desempenho, ecológico e com ótima relação custo-benefício, mantendo a 
con�abilidade no produto.

Trabalhamos dentro dos padrões de qualidade e segurança que são exigidos pelo 
órgão regulador nacional ANVISA.

Rodovia da Uva, 4709   conj 1    Colombo    PR    CEP 83402-000    Telefone (41) 3656-1010
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LINHA 
INDUSTRIAL



Golden
QUÍMICA

LINHA DE HIGIENIZAÇÃO PARA INDÚSTRIA

Power Plus
É um detergente alcalino com alto poder de desengraxe. Atua na remoção de óleos, graxas 
e gorduras em geral. Utilizado para limpeza geral.

DETERGENTE
ALCALINO

DESENGRAXANTES Delta Plus
Detergente alcalino, líquido, totalmente solúvel em água, em diluições determinadas conforme o 
per�l da superfície e do tipo de material a ser removido. Desengraxe em geral, pisos, máquinas, 
veículos de transporte, peças mecânicas, superfícies metálicas, e etc. A e�ciência de remoção é 
em muitas vezes, superior aos desengraxantes alcalinos convencionais.

Lemon Gel
Sabonete gel desengraxante com excelente poder de limpeza das mãos, sem causar 
ressecamento da pele. Remove graxas, óleos, gorduras e sujidades pesadas. Sua fórmula 
balanceada com agentes tensoativos hidratantes e emolientes suaves limpam a pele sem 
agredi-la. Não agride a pele e não entope encanamentos ou caixa de gordura como os 
desengraxantes em pasta. Excelente para uso em áreas de manutenção e mecânica.

Halogen
Produto ácido que age sobre o concreto e materiais a�ns, 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.

DESINCRUSTANTE
ÁCIDO

DETERGENTES 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. Seca sem manchar a superfície.

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

Orion Inodoro
Detergente neutro podendo ser utilizado em qualquer tipo de limpeza. E�caz na remoção de 
sujidades super�ciais. Produto Biodegradável.


