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Alta Performance em Higienização Corporativa Sustentável

A Golden Química possui sistemas inovadores no trato com tecidos, aplicando soluções 
especí�cas para cada problema, desenvolvendo novos produtos, equipamentos e serviços.

Somos especializados em soluções para água dura (presença de sais que acinzentam e 
dani�cam o enxoval), aumento da vida útil do tecido, amaciamento, facilitadores de passagem, 
anti-rugas, clareamento, remoção de manchas e melhoria geral do aspecto do tecido.

Dispomos de uma equipe técnica altamente quali�cada para orientá-lo e de�nir a melhor 
técnica e produtos a serem utilizados.

A utilização de sistemas eletrônicos de dosagem possibilita controle total evitando perdas, 
acidentes e uso indevido dos produtos, aumentando produtividade e baixando custos.

Toda a linha é biodegradável e de baixo impacto ambiental, unindo produtividade, baixo custo 
e sustentabilidade.

Rodovia da Uva, 4709   conj 1    Colombo    PR    CEP 83402-000    Telefone (41) 3656-1010
goldenquimica@goldenquimica.com.br    www.goldenquimica.ind.br

LINHA PARA
LAVANDERIAS



Alv Plus
Utilizado 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, chás, café e etc.

Alv Supra
É um produto utilizado no alvejamento de roupas e tem alto poder na remoção de manchas de 
sangue, medicamentos, sucos, chás, café, vinho e etc.

Oxilaundry
É um desinfetante e alvejante de uso geral com cloro ativo, atua no alvejamento dos tecidos com 
manchas de sangue, medicamentos, sucos, chás, café, e etc., e na desinfecção das roupas de 
algodão e algodão/poliéster.

Oxitreat
É um alvejante que não agride o tecido, utilizados em roupas brancas e coloridas, também 
utilizado na remoção de manchas.

Alv Pó Golden
Indicado para alvejamento e desinfecção de roupas em lavanderias. Sua liberação controlada 
de cloro orgânico o torna e�caz em tecidos brancos e cores �rmes, alto poder desinfetante, 
devido a sua e�cácia 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 58ºC.

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.

Utilizado em lavanderias hospitalares, hoteleiras, comerciais e industriais, no alvejamento de 
manchas pigmentares de sucos, chás e etc.

LINHA DE HIGIENIZAÇÃO PARA LAVANDERIAS

ALVEJANTES

Brisa Soft
É um amaciante de tecidos que fornece um agradável perfume, além de amaciar as �bras 
facilitando o passar e possibilitando um toque suave ao tecido.

Brisa Soft Plus
Amaciante concentrado. É um produto utilizado no amaciamento de tecidos de lavanderias 
hospitalares, hoteleiras comerciais e industriais.

AMACIANTES
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Esisolv
Produto à base de solvente ecológico, indicado para lavagem a seco. Mantém a suavidade das 
�bras têxteis devido à sua força moderada de lavagem. Pode ser usado em tecidos delicados. 
O resultado, ao contrário dos solventes clorados, é maior proteção para o consumidor �nal, para 
os funcionários que manipulam o produto e para o meio ambiente.

Solv Super
Produto à base de solvente e um blend de tensoativos, utilizado especialmente na remoção de 
manchas oleosas/graxosas, bem como produtos alimentícios, sólidos e líquidos pigmentados 
como molhos, frutas, vinhos, chás e etc.

SOLVENTES

SABÃO EM PÓ Clarity
Produto utilizado na lavagem de roupas com sujidade leve ou pesada como �uidos corporais, 
medicamentos, etc. Também utilizado na remoção com tecidos de poliéster/algodão com 
sujidade como óleos e gorduras de origem animal ou vegetal. 

Clarity PB
É um produto utilizado na lavagem de roupas com sujidade leve ou pesada contendo sangue, 
�uidos corpóreos, medicamentos, suor, etc.

Clarity POP
Produto utilizado na lavagem de roupas com sujidade leve ou pesada, contendo sangue, fluidos 
corpóreos, medicamentos, suor, etc.
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REMOVEDOR
DE FERRUGEM

Ferli
Possui ação imediata contra manchas de ferrugem. Não dani�ca os tecidos. Produto de alto 
rendimento proporcionando maior economia. Atua sobre quaisquer manchas sensíveis à 
redução. Pode ser usado em roupas de algodão e poliéster brancos e de cores �rmes.

Golden Passe Bem
Produto utilizado no processo de passagem de roupas, facilitando o deslize do ferro sobre o 
tecido e assim diminuindo o tempo de processo de passagem.

FACILITADOR
DE PASSAGEM
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Delta Plus
Produto detergente e desengraxante alcalino para limpeza pesada. Possui excelente atuação no 
desengraxe e remoção de óleos, gorduras, graxas e outras sujidades mais pesadas.

DESENGRAXANTES

LINHA DE HIGIENIZAÇÃO PARA LAVANDERIAS

Cleaner Tecon
É um detergente de uso geral utilizado na limpeza leve e pesada. Com alto desempenho na 
remoção de gorduras, pode ser utilizado na limpeza de cozinhas industriais, azulejos, pisos, 
carpetes e etc.

Color Wash
É um detergente neutro utilizado na lavagem de roupas delicadas e coloridas. Sua fórmula 
contém componentes que diminuem o desgaste e desbotamento das roupas.

Cleaner Tex U
Produto utilizado para lavagem e desengraxe de tecidos.

Laundry Prelav
É um detergente completo para sistemas automatizados de lavagem de roupa. Sua ação 
dispersante evita redeposição da sujidade e proporciona remoção de gorduras, óleos e graxas. 
Branqueador óptico age direto no tecido melhorando o brilho. Pode ser utilizado para outros 
tipos de lavagem.

DETERGENTES 
LÍQUIDO PARA ROUPAS

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.

Utilizado em lavanderias hospitalares, hoteleiras, comerciais e industriais, no alvejamento de 
manchas pigmentares de sucos, chás e etc.

Remoclean A
Removedor de manchas alcalino, e�caz na remoção de variados tipos de manchas como, por 
exemplo, sangue, vinho, batom, molhos, chocolate, suor e etc.

Spot Clean
É um removedor de manchas com e�caz poder de remoção, indicado para manchas de 
protetores solar e cosméticos em geral.

REMOVEDORES
DE MANCHAS
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LINHA DE HIGIENIZAÇÃO PARA LAVANDERIAS

Goma Sintética 
Esse acabamento de roupas é uma emulsão sintética e foi formulado para permitir um 
acabamento perfeito em tecidos naturais e sintéticos na fase �nal dos processos de lavagem.

GOMA PARA TECIDOS

NeutralMax
Produto líquido NeutralMax é composto de agentes redutores que eliminam os resíduos 
de cloro, álcalis e ferro.

Neutralimp
Neutralizador e anti-cloro, indicado para todos os tipos de tecido. Elimina resíduos de cloro e 
neutraliza a alcalinidade da roupa em uma operação.

NEUTRALIZANTES

Force
É utlizado como reforçador na pré-lavagem de roupas de algodão e algodão/poliéster com 
sujidade pesada à base de proteínas como, sangue, alimentos, óleos, gorduras e graxas de 
origem animal, vegetal e mineral.

Laundry Pró
É utilizado como reforçador do detergente na pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão e 
algodão/poliéster com sujidade pesada à base de proteína como sangue, alimentos, 
medicamentos, óleos, gorduras e graxas de origem animal, vegetal e mineral.

ADITIVOS

Golden
QUÍMICA



LINHA DE HIGIENIZAÇÃO PARA LAVANDERIAS

Laundry Prelav
É um detergente completo para sistemas automatizados de lavagem de roupa. Sua ação 
dispersante evita redeposição da sujidade e proporciona remoção de gorduras, óleos e graxas. 
Branqueador óptico age direto no tecido melhorando o brilho. Pode ser utilizado para outros 
tipos de lavagem.

Laundry Pró
É utilizado como reforçador do detergente na pré-lavagem e lavagem de roupas de algodão e 
algodão/poliéster com sujidade pesada à base de proteína como sangue, alimentos, 
medicamentos, óleos, gorduras e graxas de origem animal, vegetal e mineral.

Brisa Soft Plus
É um produto utilizado no amaciamento de tecidos de lavanderias hospitalares, hoteleiras 
comerciais e industriais.

Oxilaundry
É um desinfetante e alvejante de uso geral com cloro ativo. Atua no alvejamento dos tecidos com 
manchas de sangue, medicamentos, sucos, chás, café e etc., e na desinfecção das roupas de 
algodão e algodão/poliéster.

Neutralimp
É um neutralizador e anti-cloro, indicado para todos os tipos de tecido. Elimina resíduos de cloro 
e netraliza a alcalinidade da roupa em uma operação.

NeutralMax
É um produto líquido composto de agentes redutores. Elimina os resíduos de cloro, álcalis e 
ferro.

Alv Supra
É um produto utilizado no alvejamento de roupas e tem alto poder na remoção de manchas de 
sangue, medicamentos, sucos, chás, café, vinho, etc.

LINHA LÍQUIDA

Umect Golden 
Utilizado especialmente na umectação, pré-lavagem e lavagem de tecidos.

PASTA UMECTANTE
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