Catálogo

Cuidados
do Lar

Relações que
Aceleram Negócios
Atuamos no mercado de importação e
distribuição de produtos químicos desde
1990, trabalhando sempre com um controle de
qualidade rigoroso dos produtos e fornecedores
bem conceituados. Nesses mais de 30 anos
de operação, esse foi nosso modo de fazer
negócios: cultivamos relacionamentos para
colher ótimos resultados.
Adaptamos os químicos às necessidades dos
nossos clientes. Oferecemos ﬂexibilidade e
exclusividade de soluções, aumentando seu
nível de diferenciação no mercado e gerando
valor agregado para sua marca.

alphaquimica.com.br

Somos
dinâmicos

Fomentamos
negócios

Criamos
conexões

Entendemos urgências e não trabalhamos com
fórmulas prontas, o que permite soluções rápidas
e personalizadas. Conhecemos esse mercado e o
ritmo ágil que ele exige — e estamos prontos para
atendê-lo. Os cenários podem mudar o tempo
todo, mas nossas soluções são constantes.

Bons resultados para os clientes são bons
resultados para a Alpha, por isso, buscamos
desenvolver e potencializar novas ideias.
Somos agressivos no melhor sentido da palavra:
novos negócios nos motivam e vamos além para
transformá-los em realidade.

A química está em tudo: na vida e nos negócios.
Por isso, trabalhamos para elevar o conceito de
distribuição e desenvolver conexões que geram
mais resultados. Queremos fortalecer e cultivar
elos, pois sabemos que eles têm o poder de
transformar negócios e a vida das pessoas.

Depósito - Unidade Cachoeirinha, RS.

alphaquimica.com.br

Possuímos uma linha de produtos própria e
contamos com soluções químicas para os mais
variados setores comerciais, como Cuidados
do Lar, Cuidados Pessoais, Agronegócio e
Químicos em Geral.

Também trabalhamos em parceria com
fornecedores renomados, que possuem
extensa atuação no mercado e um excepcional
padrão de qualidade.

Nossa expertise vai além de um extenso
portfólio, pois trocamos conhecimento com
clientes, evoluindo de forma conjunta em cada
nova solução que desenvolvemos.

Temos um time de especialistas qualiﬁcado
para esclarecer dúvidas e simpliﬁcar o
entendimento e o acesso às informações mais
complexas sobre fórmulas e aplicações.

Cuidados do Lar
Somos o oxigênio que fomenta negócios nos
mais diversos ramos. Em Cuidados do Lar,
desenvolvemos produtos para a casa,
proporcionando mais conforto e praticidade.
Essa linha conta com soluções para a limpeza
da casa, limpeza de roupas, aromatizadores de
ambiente, entre outras.Todas com formulações
pensadas para o seu benefício.
É química? É Alpha!

8

ÁCIDO CÍTRICO

Regulador de pH.

ÁCIDO ESTEÁRICO III

Doador de consistência para diversos tipos de formulações.

ÁCIDO FLUORÍDRICO

Possui excelente propriedade decapante e desengraxante, ataca óxidos sem daniﬁcar
os substratos, como metais. Pode ser aplicado em formulações automotivas, limpeza pós
construção civil, galvanoplastia e gravação em vidro.

ÁCIDO FOSFÓRICO 85

Regulador de pH.

ÁCIDO LÁTICO 85

Acidulante. Também pode ser aplicado como desinfetante de lavagem ou spray para controle
de patógenos.

ÁCIDO SALICÍLICO

Utilizado como antisséptico em diversas formulações.

ÁCIDO SULFÔNICO 90%

Excelente agente tensoativo aniônico biodegradável, utilizado na formulação de uma ampla
variedade de detergentes e produtos de limpeza de uso doméstico e industrial, automotivo e
limpeza em geral.

ÁCIDO SULFÔNICO 96%

Excelente agente tensoativo aniônico biodegradável, utilizado na formulação de uma ampla
variedade de detergentes e produtos de limpeza de uso doméstico e industrial, automotivo e
limpeza em geral.
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ACTICIDE BR 7530

Biocida à base de Isotiazolinonas e Bronopol, utilizado para a preservação de produtos
domisanitários dentro da embalagem, tais como, detergentes, amaciantes de roupa, ceras e
desinfetantes.

ACTICIDE DB20

É um Biocida para o controle de crescimento de bactérias, fungos e algas em sistemas de
água industriais. Possui as propriedades ideais de ação antimicrobiana rápida e se decompõe
rapidamente em subprodutos não perigosos. É particularmente adequado para o uso de
crescimento microbiano de controle em águas de processamento.

ACTICIDE SPX

ÁLCOOL CETÍLICO

ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO

ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO ETOXILADO

ALPHABIO 1200
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Biocida livre de formaldeído utilizado em formulações de produtos de limpeza, automotivos e
industriais.

Espessante, modiﬁcador de consistênca e emoliente em formulações de amaciantes e cremes.
Regulador de ponto de fusão em ceras e resinas.

Utilizado como agente de consistência e emolientes nas formulações de amaciantes de roupas
e lubriﬁcantes de ﬁbras.

É utilizado como emulsionante e espessante em emulsões óleo/água.

Surfactante não iônico fabricado a partir de matérias-primas naturais. Tem propriedades suave
e biodegradável. Promove detergência superior aos surfactantes tradicionais, emulsiﬁcação,
penetração e redução da tensão superﬁcial. Apresenta boa compatibilidade com demais
surfactantes.

ALPHABIO 2000

Tensoativo não iônico suave e biodegradável obtido de fontes naturais, aplicado em
formulações detergentes e limpadores conferindo suavidade, baixa irritação, boa formação de
espuma, detergência superior, emulsiﬁcação, penetração e redução da tensão superﬁcial.

ALPHABIO 810

Aplicado em formulações detergentes e limpadores conferindo espuma rica e estável,
detergência superior a outros surfactantes. Suporta pH alcalino e grande carga de eletrólito.

ALPHABIO 818

Tensoativo não iônico suave e biodegradável obtido através de fontes naturais, compativel com
demais tensoativos proporcionando boa sinergia, formação de espuma e detergência.

ALPHABIO SCA40

Em conjunto com Lauril Éter Sulfato de Sódio, proporciona suavidade, reduz a irritação e
aumenta o volume de espuma e detergência da formulação.

ALPHABIO SLS30

Agente tensoativo potente quanto a limpeza e suave para o contato com a pele. Tem ação
detergente e de formação de espuma.

ALPHABRIL W30

Base para cera líquida auto brilho, proporciona proteção e acabamento.

ALPHACARE BSX

Base para sabonete líquido, pode ser usado na fabricação de sabonetes e shampoos. Facilita a
fabricação e reduz custos de estocagem.

ALPHACIDA 500

Cloreto de Benzalconio 50% é uma combinação de compostos quaternários de amônio que
garante máxima atividade contra fungos. É um composto altamente versátil, facilmente
integrável em qualquer formulação, desinfetante e desodorizante.
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ALPHACIDA 800

ALPHACIDA B20

ALPHACIDA BCM 751
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Cloreto de Benzalconio 80% é uma combinação de compostos quaternários de amônio que
garante máxima atividade germicida com baixo custo na formulação de desinfetantes. É
um composto altamente versátil, facilmente integrável em qualquer formulação que exija
detergente, desinfetante e desodorizante.

Benzisotiazolinona (BIT) 20% é um Biocida livre de formaldeído especialmente utilizado em
meios alcalinos.

ALPHACIDA CHG 20

Digluconato de Clorexidina 20% é um conservante catiônico. É ativo contra um amplo espectro
de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e leveduras.

ALPHACIDA TCN

Triclosan. Agente anti-séptico, bactericida.

ALPHADT 120

Base de Detergente concentrada neutra, com conservante, que utiliza em sua formulação
matérias-primas biodegradáveis. Pode ser aplicado em diversas formulações diminuindo o
estoque de matérias-primas, simpliﬁcando a tarefa do formulador, agilizando a produção,
evitando o manuseio de subtâncias perigosas e garantindo a alta qualidade do produto ﬁnal.

ALPHADT 50

Utilizado no preparo de formulações detergentes dispensando o ajuste de pH e neutralização
do ácido.

ALPHADT 600

Blend concentrado que apresenta alto poder de detergência, remove sujeiras difíceis e
gorduras, além de ser considerado um ótimo umectante.

ALPHADT 825

Surfactante aniônico fabricado a partir de fontes naturais, facilmente biodegradável e suave,
indicado para aplicações em produtos de limpeza, como lava roupas em pó, tira manchas em
pó e pedra sanitária. Processo produtivo de mistura a seco, podendo ser adicionado após o
processo de secagem juntamente com ingredientes como enzimas e fragrâncias.

ALPHAFAS 1292

Lauril Sulfato de Sódio em pó é um tensoativo altamente concentrado com excelentes
propriedades detergentes e umectantes em formulações de detergentes, barras sanitárias e
em banhos de decapagem de metais. Usado em desengraxantes alcalinos em pó.

Biocida livre de formaldeído utilizado em formulações de produtos de limpeza, automotivos e
industriais.
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ALPHALESS 70N

Lauril 70% é um tensoativo aniônico com excelente poder detergente e espumante, muito
utilizado em detergentes, lava roupas e shampoo automotivo.

ALPHALETT 245

Álcool graxo etoxilado 5EO livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante,
solubilizante, espalhante, dispersante e umectante.

ALPHALESS AM

Lauril 27% é um tensoativo aniônico com excelente poder detergente e espumante, muito
utilizado em detergentes, lava roupas e shampoo automotivo.

ALPHALETT 246

Álcool graxo etoxilado 6EO livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante,
solubilizante, espalhante, dispersante e umectante.

ALPHALETT 10

Álcool graxo etoxilado 8EO livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante,
solubilizante, espalhante, dispersante e umectante.

ALPHALETT 257

Álcool graxo etoxilado 7EO livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante,
solubilizante, espalhante, dispersante e umectante.

ALPHALETT 15

Álcool graxo etoxilado 7EO livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante,
solubilizante, espalhante, dispersante e umectante.

ALPHALETT 918

Álcool graxo etoxilado livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante, solubilizante,
espalhante, dispersante e umectante.

ALPHALETT 232

Álcool graxo etoxilado 2EO livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante,
solubilizante, espalhante, dispersante e umectante.

ALPHAMID DEA 60

Amida 60 é empregada como espessante, estabilizante de espuma, sobrengordurante e
solubilizante.

ALPHALETT 243

Álcool graxo etoxilado 3EO livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante,
solubilizante, espalhante, dispersante e umectante.

ALPHAMID DEA 200

Amida é empregada como espessante, estabilizante de espuma, sobrengordurante e
solubilizante.

ALPHALETT 244

Álcool graxo etoxilado 4EO livre de fenol, biodegradável. Utilizado como emulsionante,
solubilizante, espalhante, dispersante e umectante.

ALPHAMOX LO 30

Amina Óxida Láurica é um surfactante não iônico/catiônico dependente do pH, que promove
limpeza de forma superior a outros surfactantes, transmite emoliência e gera uma espuma
estável e abundante. Recomenda-se a utilização em formulações contendo hipoclorito de
sódio onde se requer um aumento na viscosidade.
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ALPHAMOX LO720

Surfactante não iônico/catiônico dependendo do pH, que promove limpeza superior a outros
surfactantes, confere emoliência e gera uma espuma estável e abundante.

ALPHAMOX MO 30

Amina Óxida Mirística é um surfactante não iônico/catiônico dependente do pH, que promove
limpeza de forma superior a outros surfactantes, transmite emoliência e gera uma espuma
estável e abundante. Recomenda-se a utilização em formulações contendo hipoclorito de
sódio onde se requer um aumento na viscosidade.

ALPHAPAC HD 200

Agente opaciﬁcante extremamente versátil, de baixa viscosidade que pode ser empregado em
desinfetantes e detergentes proporcionando um efeito esbranquiçado.

ALPHA PEAR 135

Base Perolizante é uma mistura de surfactantes e agentes perolizantes, proporciona uma
aparência perolada estável em sabonetes, detergentes e lava carros.

ALPHAPEG 150 DE

ALPHAPEG 400 USP
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Polietilenoglicol 150 é um espessante não iônico de baixa irritabilidade para formulações
detergentes conferindo suavidade e alta viscosidade potencializando a performance dos
tensoativos da formulação.

Polietilenoglicol 400 é um polímero higroscópico, altamente solúvel em água devido à
característica hidrofílica fornecida pela cadeia de polioxietileno. Pode ser aplicado em diversos
segmentos, atuando em funções como lubriﬁcante, desmoldante, agente antiestático, ligante,
matéria-prima para esteriﬁcação de ácidos graxos para obter produtos com propriedade
emulsionante, amaciante, umectante e plastiﬁcante.

ALPHAPEG 4000 USP

Polietilenoglicol 4000 é um polímero higroscópico altamente solúvel em água devido à
característica hidrofílica fornecida pela cadeia de polioxietileno. É utilizado em diversos
mercados e aplicações.

ALPHAPEG LAN 100

Lanolina apresenta propriedades solubilização, emulsão e emoliênica, além de possuir um
efeito de limpeza suave. Indicado para formulações de sabonetes e detergentes onde a
viscosidade é importante.

ALPHAPEG LAN 75

Lanolina apresenta propriedades solubilização, emulsão e emoliênica, além de possuir um
efeito de limpeza suave. Indicado para formulações de sabonetes e detergentes onde a
viscosidade é importante.

ALPHAPOL 940

Carbômero é um espessante, estabilizante, modiﬁcador de reologia extremamente eﬁciente,
capaz de fornecer alta viscosidade e formar gel transparente.

ALPHAPOL 9400

Carbômero é um espessante, estabilizante, modiﬁcador de reologia extremamente eﬁciente,
capaz de fornecer alta viscosidade e formar gel transparente.

ALPHAPOL H40

Hidroxietilcelulose solúvel em água não-iônico, eﬁcaz no espessamento, ligação, emulsiﬁcação,
dispersão, estabilização e conservação de água, formando ﬁlme e proporcionando efeito
coloide protetor.

ALPHAPOL H75

Espessante muito utilizado em formulações de álcool gel.
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ALPHAPOL H85

Espessante utilizado em diversos tipos de formulações.

ALPHASOFT 300

Quaternário de Amônio 30% utilizado em formulações de amaciantes de roupas, função
antiestática. Agente emulscionante, suspensor e condicionante.

ALPHASOFT 500

Quaternário de Amônio 50% utilizado em formulações de amaciantes de roupas, função
antiestática. Agente emulscionante, suspensor e condicionante.

ALPHASOFT 85F

Esterquart é um surfactante catiónico que apresenta melhor biodegradabilidade, menor
toxicidade e menor irritação do que os compostos de amônio quaternário típicos. Agente
antiestático e amaciante para formulações de amaciantes concentrados e tradicionais.

ALPHASOFT AF

Base amaciante a frio especialmente formulada para a fabricação de amaciante de roupas,
onde são exigidas viscosidade e maciez. Por ser altamente hidratada, sua dispersão é realizada
a frio.

ALPHASOLV 218

Base desengraxante com combinação otimizada de tensoativos com caráter catiônico e não
iônico, destinado à produção de limpadores/desengordurantes a base d’água. Sua ampla gama
de aplicações proporciona a melhor solução de limpeza doméstica e industrial.

ALPHASOLV 441

Base desengraxante com combinação otimizada de tensoativos com caráter catiônico e não
iônico, destinado à produção de limpadores/desengordurantes a base d’água. Sua ampla gama
de aplicações proporciona a melhor solução de limpeza doméstica e industrial.

ALPHASOLV G140

Éter de alto ponto de ebulição, alto poder de solvência, baixa toxicidade e odor. Possui excelente
performance como removedor de ceras, não deixa resíduos em formulações de limpa vidros,
pode ser empregado em produtos de limpeza em conjunto com tensoativos como agente de
limpeza em formulações de detergentes, multiusos, desengraxantes e limpadores de modo
geral.

ALPHASOLV G200

É um derivado de glicol de alto ponto de ebulição com alto poder de solvência, baixa toxicidade
e odor. Possui excelente performance como removedor de ceras, não deixa resíduos em
formulações de limpa vidros, pode ser adicionado em produtos de limpeza em conjunto
com tensoativos como agente de limpeza em formulações de detergentes, desinfetantes,
multiusos, desengraxantes e limpadores de modo geral, atuando na solubilização da sujeira.

ALPHASUR BET 237

Betaína é surfactante anfótero, tem boa compatibilidade com tensoativos aniônicos, catiônico
e não iônicos. Utilizado como tensoativo secundário ajuda a melhorar a espuma, viscosidade e
poder de detergência.
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ALPHATW 20

ALPHATW 80

AMIDO DE MILHO

ANTIESPUMANTE AE 30I

ANTIESPUMANTE ALPHANOF 180
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Surfactante utilizado como dispersante, solubilizante e emulsionante em formulações
detergentes, utlizado como co-tensoativo e umectante. Recomendado como um emulsiﬁcador
de ceras líquidas e pastosas, limpadores de chão à base de solvente, polimento de carros e
mobília.

BENZOATO DE SÓDIO

Utilizado como conservante, anticorrosivo e agente antimicrobiano inibindo o crescimento de
bolores, leveduras e algumas bactérias.

BHT

Atua como conservante e antioxidante.

BICARBONATO SODIO EXTRA FINO

Alcalinizante utilizado para ajuste de pH e agente de fermentação.

BUTILGLICOL

Pode ser empregado como componente em formulações de desinfetantes transparentes,
formulações tipo multiuso e desengraxantes em geral. Atua como agente de limpeza na
solubilização de sujeiras oleosas, reduzindo a tensão superﬁcial da água.

CARBONATO DE SÓDIO BARRILHA

Utilizado em indústrias químicas em geral como alcalinizante e em preparação de carbonatos,
fosfatos, na indústria de vidros, detergentes e sabões.

CITRATO DE SÓDIO

Utilizado como alcalinizante, antioxidante, emulsiﬁcante e sequestrante.

CLORETO DE CÁLCIO

É comumente utilizado como agente dessecante em produtos anti-mofo e desumidiﬁcadores.
Produto de natureza higroscópica, sujeito a empedramento.

CLORETO DE SÓDIO

Regulador de viscosidade em formulações detergentes.

Surfactante utilizado como dispersante, solubilizante e emulsionante em formulações
detergentes como co-tensoativo e umectante.

Doador de viscosidade, formação de ﬁlme formando um gel ﬁrme e opaco.

É uma emulsão de silicone desenvolvida para uso na indústria em geral, podendo ser utilizado
na formulação de diversos produtos e prevenindo a formação de espumas em vários tipos de
sistemas. Por ser uma emulsão aquosa, pode ser facilmente incorporada em formulações base
água, nas quantidades de silicone ativo necessárias para obter o efeito desejado.

Indicado para eliminar, controlar ou prevenir a formação de espumas em diversas condições de
pH e temperatura do sistema onde é aplicado, atuando em meios aniônicos, catiônicos e não
iônicos.

ANTIESPUMANTE MH10

Indicado para eliminar, controlar ou prevenir a formação de espumas em diversas condições de
pH e temperatura do sistema onde é aplicado, atuando em meios aniônicos, catiônicos e não
iônicos.

ANTIESPUMANTE SAGTEX PHD

É um agente de controle de espuma de alto desempenho, oferece boa queda de espuma inicial
e excelente durabilidade a concentrações inferiores em comparação a outros antiespumantes.
Possui alta estabilidade, resistente a pH extremo, a alta temperatura e a forte agitação.
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CORANTES

Utilizados para coloração em todo tipo de formulação, disponíveis em diversas cores.

DIPROPILENOGLICOL

Solvente de alto teor de pureza de baixo odor e irritação e propriedades umectantes.

EDTA DISSÓDICO

EDTA TETRASSÓDICO 38%

EDTA TETRASSÓDICO 86%

EXTRATOS GLICÓLICOS

FITA pH

FIXADOR DE ESSÊNCIA

22

Sequestrante e estabilizante, amplamente utilizado para controle de íons metálicos em
formulações aquosas.

Sequestrante e estabilizante, amplamente utilizado para controle de íons metálicos em
formulações aquosas.

Sequestrante e estabilizante, amplamente utilizado para controle de íons metálicos em
formulações aquosas.

GOMA XANTANA

Utilizada como estabilizante; espessantw; emulsiﬁcante; agente de suspensão; aglutinante;
retentor de água.

GLICERINA BARRA BRANCA

Base para sabonete em barra.

GLICERINA BI-DESTILADA

Hidratante e umectante utilizado em todo tipo de formulação. Intermediário químico na
fabricação de sabões e detergentes, também utilizado como agente de brilho em formulações
automotivas e limpadores em geral.

METASSILICATO DE SÓDIO

Alto poder de limpeza na remoção de graxas e gorduras. Amplamente utilizado em
desengraxantes alcalinos para limpeza industrial, lavagem de tecidos e automotiva.

MONOESTEARATO DE GLICERILA

Possui caráter não iônico, propriedades emulsionates, dispersantes e umectantes em
emulsões.

MONOETANOLAMINA

Alcalinizante utilizada para ajuste de pH em formulações de produtos de limpeza.

NONILFENOL ETOXILADO 9,5

Agente tensoativo não iônico solúvel em água. Utilizado como emulsionante de essências em
formulações desinfetantes, como desengraxante em formulações de limpeza em geral.

ÓXIDO DE ZINCO

Pó higroscópico insolúvel em água utilizado como carga e formador de ﬁlme em diversos tipos
de formulação.

Utilizado como suavizantes, hidratantes entre outras aplicações.

Utilizada pararealizar a leitura do pH de soluções aquosas

Utilizado para melhorar a duração das fragrâncias presentes em formulações de aromatizantes,
limpadores e amaciantes.
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SILICATO DE SÓDIO ALCALINO

Utilizados em formulações detergentes para melhorar a performance dos tensoativos da
formulação, tem atua como inibidor de corrosão de metais em equipamentos de limpeza.

SILICATO DE SÓDIO NEUTRO

Utilizado em processos de alvejamento de tecidos.

Utilizado como solvente e umectante para diversos tipos de formulações, pode ser utilizado
como plastiﬁcante devido a sua baixa volatilidade.

SILICONE 1000

Utilizado em polidores e outros produtos automotivos como limpadores de pneus e painel,
resiste a oxidação e confere brilho a superfície aplicada. Também aplicado em limpadores de
superfície para conferir brilho e proteção.

Utilizado em formulações de limpeza e sanitizantes na descalciﬁcação, regulação de pH e
controle bacteriano. Utilizado em formulações de limpadores de banheiros, lavagem de frutas e
vegetais, limpadores de cozinhas, entre outros.

SILICONE 350

Utilizado em polidores e outros produtos automotivos como limpadores de pneus e painel,
resiste a oxidação e confere brilho a superfície aplicada. Também aplicado em limpadores de
superfície para conferir brilho e proteção.

SILICONE 5000

Utilizado em polidores e outros produtos automotivos como limpadores de pneus e painel,
resiste a oxidação e confere brilho a superfície aplicada. Também aplicado em limpadores de
superfície para conferir brilho e proteção.

SILICONE 60000

Utilizado em polidores e outros produtos automotivos como limpadores de pneus e painel,
resiste a oxidação e confere brilho a superfície aplicada. Também aplicado em limpadores de
superfície para conferir brilho e proteção.

SILICONE EMULSÃO LE 45

Atua como amaciante de tecido não iônico, proporciona toque agradável e macio. Confere
brilho a formulações de ceras e produtos automotivos.

PARAFINA MACRO LENTILHADA
Utilizado na fabricação de polidores, vaselinas, lubriﬁcantes e intermedário químico.

PARAFINA MICRO LENTILHADA

PROPILENOGLICOL USP

SANILAC 80
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Utilizado na fabricação de polidores, vaselinas, lubriﬁcantes e intermedário químico.
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SODA EM ESCAMAS

Utilizada como alcalinizante em formulações de sabões, detergentes e desengraxantes.

SULFATO DE MAGNESIO

Utilizado para controle de viscosidade.

SULFATO DE SODIO

Seu principal uso é como carga em sabão em pó e como regulador de viscosidade em
detergentes líquidos.

TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO

Utilizado em formulações de lava roupas e detergentes domésticos e linha automotiva, atua
como anti-incrustante e ameniza a dureza da água.

VASELINA LÍQUIDA

Emoliente, promove deslizamento e espalhabilidade, utilizado em diveros tipos de formulações.

VASELINA SÓLIDA

Propriedades emolientes, suavizantes, lubriﬁcantes e protetoras, utilizado em diversos tipos
de formulações.
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Cachoeirinha, RS
Av. das Indústrias, 2030
Bairro Distrito Industrial
+ 55 51 3025 4444
Curitiba, PR
Rua Dr. Mário Jorge, 600
Bairro Cidade Industrial
+55 41 3018 8446
Itajaí, SC
R. César Augusto Dalsóquio, 4255
Sala 18 Galpada – Bairro Saleiros

alphaquimica.com.br
contato@alphaquimica.com.br
Siga @alphaquimica
SAC 0800 052 3025

