A solução perfeita

HOUSEHOLD

LINQUAD®
SAIS QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO

COMPOUNDS OF QUATERNARY AMMONIUM
Sais Quaternários de Amônio com propriedades bactericida, fungicida, algicida e esporicida, importantes
na fabricação de desinfetantes para uso geral, doméstico, hospitalar e industrial.
Quaternary ammonium salts with bactericidal, fungicidal, algicidal and sporicidal properties, important in the
manufacture of disinfectants for general, domestic, hospital and industrial use.

Produto
BC-50
BC-80
210-50
210-80
BC
210-50
BC
210-80

Denominação
Química

CAS
Number

Cloreto de Alquil
(C12-C14) Dimetil
Benzil Amônio
Cloreto de Didecil
(C10-C10) Dimetil
Amônio
Associação de Cloreto
de Alquil (C12-C14)
Dimetil Benzil Amônio
e Cloreto de Didecil
(C10-C10) Dimetil
Amônio

Propriedades

Aplicações

Aparência

61789-71-7

Tensoativo catiônico,
biodegradável, com excelentes
propriedades bactericida, fungicida
e algicida

Desinfetantes para uso geral,
domésticos, hospitalares e
industriais

Líquido
incolor a
levemente
amarelado

7173-51-5

Estrutura molecular de cadeia
dupla, utilizado como biocida,
antisséptico e desinfetante. Amplo
espectro bactericida e fungicida.

Desinfetantes para uso
hospitalar, industrial,
tratamento de água e
piscinas

Líquido
incolor a
levemente
amarelado

Quaternário de 5ª geração,
tensoativo catiônico,
biodegradável, com excelentes
propriedades bactericida, fungicida
e algicida

Desinfetantes para uso geral,
domésticos, hospitalares e
industriais

Líquido
incolor a
levemente
amarelado

61789-71-7

7173-51-5

São disponibilizados quaternários de amônio e blends de cadeia carbônica C8 até C22 sob encomenda.

LINKAMID®
ALCANOLAMIDAS DE ÓLEOS VEGETAIS
RENEWABLE VEGETABLE FATTY ACIDS

Alcanolamidas de ácidos graxos vegetais com excelentes propriedades: espessante, sobreengordurante
e estabilizante de espuma nas formulações de detergentes de uso doméstico e industrial.
Alkanolamides of vegetable fatty acids with excellent properties: thickening, moisturizing effect and foam
stabilizers in the formulations of household and industrial detergents.

Produto
DC-60
DC-80
DC-90

Denominação
Química
Dietanolamida
de Ácidos Graxos
de Óleo de Coco
-PKO

CAS
Number

Propriedades

68603-42-9 Agente espessante, sobreengordurante,
73807-15-5 estabilizante de espuma

Aplicações
Detergentes domésticos e
industriais

Aparência

Líquido

ANFOAMINOX®
TensoativoS anfotéricos
Amphoteric surfactants

Tensoativo anfotérico suave e biodegradável, compatível com tensoativos aniônicos, catiônicos e
não iônicos. Em sistemas aniônicos auxilia na formação de espuma e viscosidade, atuando também
como solubilizante de fragrância. Em meio ácido apresenta propriedades condicionantes por possuir
propriedades catiônicas, sendo estável em sistemas clorados e com peroxido de hidrogênio.
Soft and biodegradable amphoteric surfactants, compatible with anionic, cationic and non-ionic surfactants. In anionic
systems assists in the foaming and viscosity, acting also as fragrance solubilizer. In acid environment, it has conditioning
properties due to its cationic properties, being stable in chlorinated systems and with peroxide of hydrogen.
Produto

LA-30

Denominação
Química

Lauramina Óxida

CAS
Number

Propriedades

Aplicações

1643-20-5

Biodegradável, estabilizador e
doador de espuma, modificador
de viscosidade, emulsificante,
lubrificante, estabilizador de
cloro, agente umectante,
dispersante para corante

Limpeza de uso geral, detergentes
domésticos e industriais, limpeza
industrial, sabonete em barra,
lavanderia comercial e doméstica,
limpeza para trabalhos leves,
removedores

Líquido
incolor

Detergentes domésticos e
industriais, sabonete em barra

Líquido
incolor

Detergentes domésticos e
industriais, limpeza industrial,
sabonete em barra, removedores

Líquido
levemente
amarelado

MA-30

Miristamina Óxida

3332-27-2

Biodegradável, estabilizador e
doador de espumas, modificador
de viscosidade, emoliente,
estabilizador de cloro

CO-30

Cocamidopropilamina
Óxida

68155-09-9

Biodegradável, estabilizador e
doador de espumas, modificador de
viscosidade, emoliente, inibidor de
corrosão, agente antiestático

Aparência

QUATERCHEM®
Associação de tensoativos
association of surfactants

 ssociação de tensoativos catiônicos e não iônicos formulados para a fabricação de amaciantes
A
de fibras têxteis.
Association of cationics and non-ionics surfactants formulated for the manufacture of softeners for
textile fibers.
Denominação
Química

Propriedades

BASE-E

Associação de Quaternários
de Amônio e Álcool
Ceto-Estearílico

Agente antiestático, indicado para fabricação de
amaciante em processo a frio. Concentração de uso
de 3 a 5%

Amaciantes para
fibras texteis

Pasta

18-90

Metil Sulfato de
Dialquil Éster de Metil
Trietanolamônio

Tensoativo catiônico, ecológico e biodegradável, baixa
toxicidade em relação aos compostos de amônio
quaternário. Não produz amarelamento na fabricação de
amaciantes texteis. Concentração de uso indicada de 5 a 6%

Amaciantes para
fibras texteis

Líquido
amarelado

Produto

Aplicações

Aparência

São disponibilizadas bases para amaciantes personalizadas, adaptadas à especificação dos nossos clientes.

SULFACT®
ANIÔNICOS
ANIONICS

Tensoativos aniônicos, agentes de espuma para formulações de detergentes de uso geral.
Anionic surfactants, foam agents for general purpose detergent formulations.
Produto
LESS

Denominação
Química

CAS
Number

Lauril Éter Sulfato de
Sódio

68891-38-3

Propriedades
Poder de espuma, espessante,
emulsificante, umectante

Aplicações
Detergente de uso geral

Aparência
Líquido
incolor

ANFOCHEM®
Anfóteros
AMPHOTERICs

Tensoativos anfotéricos utilizados nas formulações de detergentes doméstico e industrial de
baixa irritabilidade dérmica.
Amphoteric surfactants applied in household and industrial detergents formulations, providing low
dermic irritation.

Produto

Imagens meramente ilustrativas

CAPB

Denominação
Química

CAS
Number

Propriedades

Cocoamidopropil
Betaína

Agente doador de viscosidade, espessante,
61789-40-0 aumenta o poder de espuma proporcionando
espuma rica e cremosa

CB-30

Coco Betaína

68424-94-2

AG-40

Coco Anfoacetato
de Sódio

TF-30

Oleilamidopropil
Betaína

AP-30

Aplicações

Detergentes domésticos e
industriais

Líquido
levemente
amarelado

Agente doador de viscosidade, espessante,
proporcionando espuma rica e cremosa.
Indicada para formulações de baixa
irritabilidade.

Detergentes domésticos e
industriais

Líquido
Incolor

90387-76-1

Agente doador de viscosidade, espessante,
baixa irritabilidade, aumenta o poder de espuma
e o poder de limpeza

Detergentes domésticos e
industriais

Líquido
levemente
amarelado

25054-76-6

Biodegradável, doador de viscosidade, baixa
irritabilidade; compatível com tensoativos aniônicos,
catiônicos e não iônicos. De origem vegetal (pinus
elliotis e pinus taeda)

Detergentes domésticos e
industriais

Líquido
amarelado

Chemax Indústria e Comércio Ltda.

A solução perfeita

Aparência

R. Aparício Correia de Godoy, 78 Polo Indl. Jandira/Itapevi
CEP 06693-805 Itapevi SP Brasil
VENDAS: 55 (11) 4772-7261
Fone 55 [11] 4772 7272 Fax 55 [11] 4772 7261
atendimento@chemax.com.br www.chemax.com.br

