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Removedor do sistema 
high speed (HS) de perfeita 
eficiência. Formulado 
para remover seladores, 
impermeabilizantes, ceras 
e sujidades em geral de 
pisos laváveis. A diluição 
do produto depende dos 
números de camadas 
existentes no piso.

Impermeabilizante auto-
brilho, antiderrapante e 
transparente. Desenvolvido 
para locais onde se deseja 
um piso brilhante e fácil 
manutenção. Dispensa o 
uso de máquinas polidoras.

Selador acrílico para 
proteger e dar um bom 
brilho em pisos de áreas 
externas. Veda os poros, 
formando um filme 
transparente, resistente as 
intempéries do tempo, não 
oxida e amarela. Indicado 
para pisos frios porosos 
e não porosos.

Cera auto-brilho, 
antiderrapante e 
transparente. Desenvolvido 
para locais de tráfego 
moderado, onde se 
deseja um piso brilhante, 
protegido, antiderrapante, 
fácil aplicação e 
manutenção com economia.

Selador termoplástico, 
utilizado nos sistemas ultra 
high speed (UHS) e high 
speed (HS). Em pisos de 
alta e média porosidade.

Det Wax é um restaurador 
de brilho em pisos 
tratados. Recomendado 
para a manutenção diária. 
Limpa ao mesmo tempo 
em que deixa uma película 
de cera sobre a superfície.

Fique atento à 
recomendação!

A maioria dos nossos 
produtos devem ser 
diluídos. A diluição 

correta é mais 
econômica e eficaz.

Acabamento acrílico 
(UHS) com propriedade 
antiderrapante, elevada 
durabilidade, resistência, 
brilho molhado e 
transparência. Atende as 
necessidades em áreas 
de tráfego intenso.

Removedor do sistema 
ultra high speed 
(UHS) de alto poder e 
eficiência, formulado para 
remoção de seladores, 
impermeabilizantes, ceras 
e sujidades em geral de 
pisos laváveis. A diluição 
do produto depende dos 
números de camadas 
existentes no piso.

5L

Impermeabilizante (HS) 
que representa um 
verdadeiro avanço na 
tecnologia de tratamento 
de pisos, antiderrapante e 
brilho molhado. Indicado 
para áreas de alto e 
médio tráfego.

5L

5L

5L

5L

5L

5L

5L

5L

Removedor do sistema Removedor do sistema Selador acrílico para Selador termoplástico, 

Impermeabilizante (HS)

Acabamento acrílico 

Impermeabilizante auto- Cera auto-brilho, Det Wax é um restaurador 

Tratamento de Piso
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5L5L5L

Higiene Geral

Defensor é um desinfetante 
a base de quaternário de 
amônio, utilizado para 
limpeza e desinfecção de 
superfícies laváveis. Indicado 
para utilização em qualquer 
ambiente que necessite 
remoção de germes e bactérias.

FRAGRÂNCIAS:
HERBAL, ÁGUAS-MARINHAS, 
FLORAL, LAVANDA E TALCO

Limpador multiuso, podendo 
ser utilizado em qualquer 
superfície lavável. Ideal para 
limpeza diária com economia 
e fácil enxágue. Utilizado 
para remoção de gorduras e 
sujidades em: pisos, paredes, 
balcões, pias, equipamentos, 
plásticos, vinil, fórmicas, 
vidros, banheiros (Box), 
banheiras e interior de veículos.

É um detergente indicado 
para limpeza de alumínios, 
muito e�ciente dentro 
das cozinhas, alto poder 
de limpeza em utensílios, 
formas e panelas, 
facilmente removido 
com água.

Eco pine é um detergente 
desengraxante de alta 
e�ciência na limpeza de 
qualquer tipo de sujidade: 
óleos, graxas e gorduras de 
origem mineral e vegetal, 
sem agredir nenhum tipo de 
superfície lavável. Possui 
solvente natural, o óleo 
de Pinho que não agride o 
meio-ambiente. Versátil e 
econômico.

FRAGRÂNCIAS:

Limpador ácido na 
forma inibida, altamente 
e�caz, indicado para 
limpeza pesada de pisos 
encardidos, manchas de 
ferrugem, �nal de obra, 
vaso sanitário e mictório.

5L

Aqualim 40 é um limpador 
perfumado de uso geral, 
indicado para limpeza de 
pisos, paredes e superfícies 
laváveis em geral. Possui 
ação perfumadora e 
bactericida residual com 
longa duração, onde 
consegue atender diversos 
tipos de ambientes.

5L

5L 5L 5L 5L

Limpador neutro 
concentrado, fragrância 
citrus. Utilizado para 
manutenção de pisos 
tratados com acabamentos 
e impermeabilizantes. 
Não agride pisos tratados.

Detergente desengraxante 
de uso geral, indicado para 
limpeza pesada de pisos, 
equipamentos e sujidades 
em geral, onde houver 
necessidade de um produto 
com alto teor de limpeza.

Limpador de uso 
geral que possui ação 
bactericida residual. 
Utilizado em tratamento 
de pisos e superfícies 
laváveis, proporcionando 
um agradável aroma. 
Limpa e perfuma.

FRAGRÂNCIAS:
FLORAL E LAVANDA
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Silver Flashline é um 
odorizador de ambientes. 
Elimina todos os tipos de 
odores desagradáveis, 
sendo também anti tabaco. 
Não mancha nenhum tipo 
de superfície, deixando 
um agradável aroma em 
qualquer tipo de ambiente.

FRAGRÂNCIAS:
FLORESTA TROPICAL
E ERVAS FINAS

Higiene Geral

Limpador de uso geral 
concentrado com espuma 
controlada, fragrância 
pinho silvestre, destinado 
a limpeza leve e pesada de 
pisos e diversos tipos de 
superfícies laváveis. 
Não agride pisos tratados.

Limpador ferruginoso, 
utilizado para remoção 
de ferrugens em roupas 
e pisos em geral.

Detergente utilizado para 
limpeza pesada de pedras, 
como: miracema, ardósia, 
pedra mineira e pisos 
cimentados em geral.

Detergente amoniacal, 
indicado para lavagem 
e desengorduramento de 
superfícies laváveis em 
geral, como: pisos 
e utensílios.

Limpa-vidro multiuso, 
utilizado para higienizar 
vidro, espelho, pára-brisa 
sem película protetora, 
acrílico e móveis de 
fórmica em geral. Deixa 
um agradável perfume.

Detergente desincrustante 
ácido indicado para a 
limpeza de sujidades 
orgânicas e inorgânicas. 
Pode ser utilizado para a 
limpeza de superfícies �xas 
como: pisos, azulejos, aço, 
inox, alumínio, entre outros. 
Também pode ser aplicado 
em processos de imersão 
para a remoção de ferrugens 
de roldanas e carretilhas.

Desengraxante de uso 
geral. Indicado para 
limpeza de pisos e 
equipamentos, alta e�cácia 
de limpeza. Remove com 
facilidade todos os tipos 
de sujidades como: óleos, 
graxas e gorduras.

Detergente multiuso, 
utilizado para limpar, 
desengraxar e 
desengordurar. Contém
em sua formulação, 
solvente natural (terpeno 
de laranja) que não agride 
nenhum tipo de superfície.

Abrilhantador de inox. 
Fornece brilho e proteção 
em qualquer superfície 
de aço-inoxidável. Não 
afeta outros tipos de 
metais. Possui altíssimo 
rendimento e economia. 
Utilizar o produto puro 
sobre a superfície.

1L

Zolim é um detergente 
concentrado com ação 
perfumadora, indicado
para limpeza de pisos, 
paredes e superfícies 
laváveis em geral.
Possui ação perfumadora 
residual com longa 
duração, onde consegue 
atender diversos tipos de 
ambientes.

5L 1L 5L 5L5L

5L 5L 5L 5L 5L

5L
50L20L
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Detergente lava-louças, 
utilizado para higienizar 
louças e utensílios em 
máquinas automáticas 
de lavar, através de 
dosadores eletrônicos.

Detergente lava-louças, 
utilizado para higienizar 

20L5L

Secante e abrilhantador 
de louças, utilizado na 
operação de enxágue em 
máquinas de lavar, através 
de dosadores eletrônicos.

20L5L

Sanitizante clorado concentrado, utilizado 
para sanitização da água, para lavagem de 
hortifrutícolas (frutas, legumes e verduras) 
de maneira rápida e e�caz, comprovado 
por testes laboratóriais, elimina agrotóxicos 
e todas as bactérias existentes.

Silver Decrost é um 
desincrustante ácido, 
indicado na remoção de 
incrustações calcárias 
que se formam na área 
de enxágue �nal das 
máquinas de lavar louças 
e máquinas de café. Pode 
ser utilizado para remoção 
de manchas em pisos, 
�nal de obra, sanitários e 
equipamentos.

5L

Detergente neutro, 
utilizado na lavagem de 
louças, utensílios, pisos e 
equipamentos, com ação 
desengordurante. Limpeza 
e economia.

5L

Detergente neutro 
concentrado de alta 
formação de espuma com 
ação desengordurante. 
Indicado para lavagem de 
louças, utensílios, pisos e 
equipamentos.

5L

2kg1kg

5kg

Uni Dry é um detergente 
em pó com ação secante, 
indicado para lavagem 
mecânica de louças. 
Economia de produto e 
espaço dentro do seu 
estabelecimento. Devido 
sua versatilidade pode 
ser utilizado na lavagem 
de pisos, equipamentos e 
roupas em geral. 
Excelente poder de 
remoção de gorduras.

2kg

Detergente desincrustante 
alcalino, utilizado para 
remoção de gorduras 
carbonizadas, em 
fornos, grelhas, chapas, 
fritadeiras, coifas e 
demais equipamentos.

5L

Detergente 
desengordurante inodoro, 
utilizado em sujidades 
em geral e remoção de 
gorduras carbonizadas, 
em fornos, grelhas, 
chapas, fritadeiras, coifas 
e demais equipamentos.

5L

Detergente neutro super 
concentrado de alta 
formação de espuma com 
ação desengordurante. 
Indicado para lavagem de 
louças, utensílios, pisos e 
equipamentos em geral.

5L

Detergente clorado 
destinado para limpeza 
de pisos, superfícies 
laváveis e equipamentos 
em geral, contendo 
resíduos gordurosos e 
protéicos. Possui alto 
poder espumante e é 
muito e�caz em áreas 
de processamento de 
alimentos.

5L

Mixclor é um alcalino 
clorado destinado para 
limpeza manual ou por 
circulação (sistema CIP). 
Pode ser utilizado em 
qualquer equipamento 
nas indústrias 
alimentícias em geral, 
como: pasteurizadores, 
evaporadores, tubulações, 
ordenhas, abatedouros, 
frigorí�cos e laticínios.

5L

Clean-Veg é um 
sabão concentrado 
que foi desenvolvido 
especi�camente para 
lavagem de vegetais, 
frutas e legumes, 
auxiliando na remoção 
de sujidades como: 
terra, insetos e resíduos 
agrotóxicos. Utilizar a 
solução deste produto 
antes da sanitização com 
o sanitizante CLOROVEG.

Clean-Veg é um 
sabão concentrado 

5L

Cozinha
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70kg30kg

Desincrustante alcalino para 
limpeza pesada por sistema CIP, 
limpa por circulação de forma 
eficiente. Pode ser utilizado 
em qualquer equipamento nas 
indústrias alimentícias em geral, 
como: pasteurizadores, sistema 
UHT, evaporadores, tanques, silos, 
tubulações (aço-inox e plástico), 
válvulas, ordenhas, abatedouros, 
frigoríficos, indústrias de bebidas 
e laticínios. Excelente poder de 
remoção de gorduras, com inibidores 
de espuma.

65kg25kg

Desincrustante ácido indicado 
para a limpeza de inox 
(equipamentos, tanques e 
utensílios) em indústrias 
de bebidas, alimentícias e 
laticínios como: pasteurizadores, 
sistemas UHT, concentradores 
e evaporadores. Este produto 
é destinado para limpeza por 
circulação (CIP), não sendo 
recomendada sua utilização 
manualmente.

70kg30kg

Silver RT é um limpador 
antiferruginoso e fosfatizante 
passivador, deve ser utilizado 
para o tratamento e aumento 
da vida útil dos metais, 
principalmente dentro das 
indústrias alimentícias.

Silver Roil é um óleo lubri�cante 
de carretilhas com propriedades 
antioxidantes, utilizado no �nal 
do processo da higienização 
das carretilhas, sendo o último 
tanque após o processo de 
passivação. Protege com uma 
camada protetora e lubri�ca 
as carretilhas transportadoras, 
ganchos, roldanas, trilhos e 
demais equipamentos dentro da 
indústria alimentícia, facilitando 
a sua locomoção.

50L20L

Desinfetante inodoro à base 
de quaternário de amônio, 
super concentrado, destinado 
a desinfecção e higienização 
de pisos, bancadas, mesas, 
paredes, equipamentos e 
instalações em geral dentro 
das áreas de processamento 
de alimentos, como: indústrias 
alimentícias, frigorí�cos, 
açougues, supermercados, 
padarias e fast food.

5L

Silver Sider Oxy é um 
desinfetante para indústrias 
alimentícias e de bebidas, 
indicado para a desinfecção 
de equipamentos, tubulações, 
tanques, válvulas, superfícies, 
utensílios em geral e 
hortifrutícolas. Princípio ativo: 
Ácido Peracético 17%.

50L20L

Detergente concentrado de uso 
geral para superfícies laváveis. 
Pode ser utilizado em paredes, 
pisos, equipamentos e utensílios 
gerais dentro de cozinhas 
industriais; remove gorduras, 
óleos e sujidades incrustadas. 
Produto com alta formação de 
espuma e isento de perfume.

5L

Detergente alcalino para 
limpeza pesada. Indicado 
para remoção de gorduras 
carbonizadas em áreas, como: 
frigorí�cas, laticínios e indústrias 
alimentícias em geral. Possui 
uma formulação diferenciada, 
onde atua de forma e�ciente nas 
sujidades mais pesadas.

5L

Alimentícia
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Lavanderia linha líquida

Aditivo de lavagem, 
utilizado em processos 
de lavagem de roupas, 
com sujidades pesadas, 
contendo: óleos, graxas, 
sangue, terra, gordura 
e medicamentos. 
Mantém o pH ajustado, 
que proporciona maior 
e�ciência do processo de 
lavagem.

Silvermatic Force é um 
detergente alcalino líquido, 
utilizado em processos de 
lavagem de roupas, como: 
algodão, poliéster e �bras 
mistas. Remove diversos 
tipos de sujidades, como: 
óleo, sangue, fezes, urina, 
terra e gorduras em geral. 
Alto poder de e�ciência 
em roupas hoteleiras e 
lavanderias comerciais.

Detergente ácido completo, 
utilizado em processos de 
lavagem de roupas, como: 
algodão, poliéster e �bras 
mistas. Remove diversos 
tipos de sujidades, como: 
sangue, fezes, urina, terra, 
gordura e medicamentos.

Detergente e aditivo, utilizado 
em processos de lavagem de 
roupas, como: algodão, poliéster 
e �bras mistas. Remove diversos 
tipos de sujidades, como: sangue, 
fezes, urina, terra, gordura e 
medicamentos, em temperaturas 
frias e elevadas, possui nível 
de espuma controlado devido a 
tecnologia de seus tensoativos, 
com isso otimiza a ação mecânica 
da máquina de lavar, reduzindo 
os enxagués �nais. Inibe com 
muita e�ciência a ação de 
impurezas, tanto de águas duras 
como ferruginosas, evitando 
assim que inter�ram na lavagem.

Detergente enzimático 
super concentrado para 
processos de pré-lavagem 
e lavagem em geral, sua 
combinação de tensoativos 
não-iônicos, quatro enzimas 
e sequestrantes, fazem 
com que ele remova com 
facilidade todos os tipos de 
sujidades mais pesadas, 
principalmente orgânicas, 
como: sangue, fezes, urina, 
alimentos, gorduras e óleos.

50L20L 50L20L 50L20L 5L
50L20L 50L20L

Alvejante a base de peróxido 
de hidrogênio, indicado 
para roupas brancas e 
coloridas em todos os tipos 
de lavanderias, utilizado 
principalmente para 
remoção de manchas de 
Hibiclens (Gluconato de 
Clorexidina) que é usado 
frenquentemente em 
hospitais. Sua utilização 
aumenta a vida útil 
dos tecidos.

50L20L

Silvermatic Solv é um 
detergente 
desengordurante utilizado 
para remoção de graxas, 
óleos e gorduras. Ideal 
para lavagens em roupas 
de hotéis e restaurantes 
com sujidades pesadas. 
Em algumas situações 
pode ser aplicado puro 
sobre a mancha.

Um detergente estruturado, 
utilizado em processos de 
lavagem de roupas, como: 
algodão, poliéster e �bras 
mistas. Remove diversos 
tipos de sujidades, como: 
sangue, fezes, urina, terra, 
gordura e medicamentos.

50L20L

Desinfetante clorado de 
uso geral, utilizado em 
processos de lavagem 
de roupas hospitalares, 
industriais e comerciais. 
Remove com facilidade 
manchas de sangue e 
sujidades protéicas de 
um modo geral.

Silvermatic Solv é um

5L
50L20L

Alvejante a base de peróxido 
de hidrogênio e ácido acético, 
gerando ácido peracético. 
Indicado para alvejamento de 
roupas brancas e coloridas em 
todos os tipos de lavanderias, 
utilizado principalmente 
para remoção de manchas 
de Hibiclens (Gluconato de 
Clorexidina) que é usado 
frequentemente em hospitais. 
Sua utilização aumenta a vida 
útil dos tecidos.

50L20L

Um detergente estruturado, 
utilizado em processos de 

Silvermatic Insour é um 
neutralizador e acidulante 
de resíduos de cloro e 
alcalinidade em processos 
de lavagem de roupas. 
Sua utilização aumenta 
a durabilidade das �bras 
dos tecidos e reduz os 
enxágues �nais.

50L20L

Silvermatic Insour é um 
neutralizador e acidulante 

50L20L

Detergente utilizado como 
umectante para processos 
de lavagem de roupa com 
sujidade pesada. Indicado 
também para lavagem de 
tecidos como: algodão, 
poliéster e �bras mistas.

50L20L
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linha em pó

Detergente neutro em 
pasta, utilizado como 
umectante para processos 
de lavagem de roupa com 
sujidade pesada. Indicado 
também para lavagem de 
tecidos �nos e delicados.

Detergente neutro em 

20kg4kg 20kg 20kg

20kg20kg20kg50L20L 5L

50L20L5L
50L20L

Amaciante utilizado para 
amaciar, desembaraçar e 
odorizar todos os tipos de 
tecidos, proporcionando 
um toque macio e sedoso, 
aumentando a vida útil das 
�bras. Auxilia no processo 
de passar e calandrar.

Silvermatic Soft Plus é um 
amaciante com alto poder 
de amaciar, desembaraçar 
e odorizar todos os tipos 
de tecidos, proporcionando 
um toque macio e sedoso, 
aumentando a vida útil das 
�bras. Auxilia no processo 
de passar e calandrar. Possui 
essência diferenciada, onde 
suporta alta temperatura.

Aditivo alcalinizante em pó de alta 
performance, utilizado em processos 
de pré-lavagem e lavagem de 
roupas, como: algodão, poliéster 
e �bras mistas. Baseado na 
associação de tensoativos e álcalis. 
Possui agente sinérgico quando 
utilizado junto com um detergente 
de lavagem. Remove diversos tipos 
de sujidades, como: Graxas, óleos, 
gorduras de origem animal, sangue, 
fezes, urina, terra e medicamentos. 
Indicado para os segmentos de: 
hotelaria, hospitalares, restaurantes 
e indústrias alimentícias (frigorí�cos, 
laticínios, pasteurizados e etc).

Silvermatic Supralav é 
um detergente completo, 
utilizado em processos de 
lavagem de roupas, como: 
algodão, poliéster e fibras 
mistas. Remove diversos 
tipos de sujidades, como: 
sangue, fezes, urina, terra, 
gordura e medicamentos.

Aditivo alcalinizante em pó de alta Silvermatic Supralav é 

Possui excelente poder de 
amaciamento sem perder absorção 
da água quando comparado a outras 
formulações de mercado. Alto poder de 
amaciar, desembaraçar e odorizar todos 
os tipos de tecidos. Baixa ecotoxidade e 
biodegradabilidade imediata. Melhora 
o acabamento, onde permite uma 
redução da carga eletrostática, melhor 
manuseio e lubri�cação, minimizando 
os desgastes dos tecidos, secagem 
mais rápida e nenhuma tendência ao 
amarelamento. Auxilia no processo de 
passar e calandrar (suporta até altas 
temperaturas), melhorando assim a 
aparência dos tecidos, com toque mais 
macio e sedoso, aumentando a vida útil 
das �bras.

É um facilitador ou auxiliador 
para passagem de roupas. 
Mais praticidade com menos 
esforço em todos os tipos de 
tecidos e cores, remove odor 
do mofo, elimina as cargas 
eletrostáticas, revitaliza as 
�bras, além de deixar os 
tecidos com mais maciez e 
um perfume agradável por 
mais tempo, �xa a passadoria, 
evitando os retoques. Pode 
ser aplicado também em 
tapetes, vestuários, sofá, 
cama, mesa e banho e como 
aromatizante de ambientes.

É um produto inovador, 
sendo um detergente 
com ação de alvejamento, 
consegue limpar e alvejar 
em um único produto. 
Economia em tempo e 
em processos. Utilizado 
para lavagem de roupas, 
como: algodão, poliéster 
e fibras mistas. Remove 
com facilidade diversos 
tipos de sujidades, como: 
sangue, fezes, urina, terra, 
medicamentos, gorduras de 
origem animal e vegetal.

Silvermatic Alvaclor é um 
alvejante clorado em pó, 
utilizado em processos de 
lavagem de roupas. Remove 
com facilidade manchas de 
sangue e sujidades protéicas 
de um modo geral, em 
lavanderias hospitalares, 
hoteleiras e comerciais.

Silvermatic Acidulon é um 
neutralizador e acidulante 
de resíduos de cloro e 
alcalinidade em processos 
de lavagem de roupas. 
Sua utilização aumenta 
a durabilidade das fibras 
dos tecidos e reduz os 
enxágues finais.

É um produto inovador, 
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5L

Higiene Pessoal

Sabão líquido perfumado, 
ótimo desempenho, utilizado 
na remoção de sujidades. 
Possui formulação especial, 
com pH neutro, onde não 
possui produtos agressivos. 
Proporciona maciez e 
suavidade nas mãos, além 
de um agradável perfume de 
erva-doce.

Sabonetes líquidos desenvolvidos para a higienização 
e limpeza profunda das mãos com ação antisséptica. 
Possuem atividade antimicrobiana contra amplo espectro de 
microorganismos (Salmonella choleraesuis; Staphylococcus 
aureus; Pseudomonas aeruginosa e Escherichia Coli). 
Protegem e hidratam a pele, possuem emolientes que 
evitam o ressecamento e irritações, mesmo com o seu uso 
contínuo. Produtos isento de perfume, testados e aprovados 
dermatologicamente. Ideais para as áreas de manipulação de 
alimentos em geral, hospitais (áreas não críticas), laboratórios, 
consultórios, clínicas e demais instituições onde a assepsia 
das mãos é de fundamental importância para manter boas 
condições de higiene e saúde.

Sabão líquido perfumado, 
ótimo desempenho, utilizado 
na remoção de sujidades. 
Possui formulação especial, 
com pH neutro, onde não 
possui produtos agressivos. 
Proporcionando maciez e 
suavidade nas mãos, além 
de um agradável perfume.

Gel desengraxante de ótimo 
desempenho para as mãos, 
utilizado na remoção de 
sujidades leves e pesadas, 
como: graxas e óleos. 
Possui formulação especial, 
com pH neutro, onde não 
possui produtos agressivos, 
proporciona maciez e um 
agradável perfume. Utilizar o 
produto puro sobre as mãos.

Silver Rein é um álcool higienizante em forma de gel. 
Promoverá antissepsia instantânea e hidratação das 
mãos não as deixando pegajosas. Rico em emolientes, 
protege a pele que não resseca, mesmo com o seu uso 
contínuo. Produto isento de perfume, testado e aprovado 
dermatologicamente. Ideal para as áreas onde o uso é 
constante, como: manipulação de alimentos em geral, 
hospitais (áreas não críticas), laboratórios, consultórios, 
clínicas e demais instituições onde a antissepsia das mãos é 
de fundamental importância para manter boas condições de 
higiene e saúde.

Pasta desengraxante 
que não contém nenhum 
tipo de abrasivos ou 
areia. Biodegradável, não 
provocando entupimentos. 
Indicada para indústrias e 
oficinas que necessitem 
de um poderoso 
desengraxante para 
limpeza das mãos.

Glad Plant é um sabonete 
líquido especialmente 
desenvolvido para a 
limpeza profunda das mãos. 
Proporciona suavidade 
e maciez na pele, com 
espuma cremosa e 
perfumada. Protege a pele e 
não resseca, mesmo com o 
uso contínuo. Indicado para 
o uso em toaletes em geral 
e demais áreas onde ocorra 
lavagem de mãos.

Pasta desengraxante com 
microesferas, não contento 
abrasivos nocivos como 
areia. Biodegradável, não 
provocando entupimentos. 
Indicada para indústrias e 
oficinas que necessitem 
de um poderoso 
desengraxante para 
limpeza das mãos.

5L 800ml

2kg 2kg5L 5L

5L 1L 800ml5L 800ml

Silver Rein é um álcool higienizante em forma de gel. Silver Rein é um álcool higienizante em forma de gel. Silver Rein é um álcool higienizante em forma de gel. 
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50L20L

1L

Automotiva

Silver Ativado é um 
desincrustante ácido 
concentrado, utilizado para 
remoção de diversas sujidades 
em: chassis, motores, pneus e 
carrocerias de veículos leves 
e pesados. E�ciente poder de 
limpeza e fácil enxágue.

Silver Guard-Wax é uma cera 
líquida com resina concentrada, 
utilizada para fornecer brilho 
intenso e proteção ao seu carro. 
Não contém solvente e nenhum 
tipo de abrasivo, facilidade no 
uso, com secagem rápida e 
proteção.

Silver Shine é um produto 
destinado para quem deseja 
proteção e brilho em superfícies 
como: vinil, plástico e borracha. 
Destinado a automóveis e uso 
geral, recupera a beleza original 
e não engordura, deixando uma 
suave fragrância.

Silver Care-wax é uma cera 
auto-brilho automotiva, fornece 
proteção, brilho intenso e 
duradouro. Pode ser aplicada 
em qualquer tipo de pintura, 
seja um auto novo ou mais 
antigo, protegendo os mesmos 
contra as intempéries do tempo, 
como: raios solares, chuva e 
maresia.

Silver Care-wax é uma cera 

2kg

3kg

Silver DRX é um desengraxante 
concentrado, utilizado para 
remoção de diversas sujidades 
em: chassis, motores, pneus e 
carrocerias de veículos leves 
e pesados. Eficiente poder de 
limpeza e fácil enxágue.

5L
50L20L

Silver Power é um detergente 
desengraxante concentrado 
com cera, utilizado para 
lavagem completa de latarias 
de veículos (leves e pesados) 
em geral. Fornece uma 
eficiente limpeza com alto 
brilho e rendimento.

5L
50L20L
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FAZER COM QUE NOSSO PRINCÍPIO ATIVO SEJA UMA 

REFERÊNCIA AS DEMAIS INDÚSTRIAS QUÍMICAS NO MUNDO, 

FAZENDO DE NÓS UMA REFERÊNCIA A SER SEGUIDA.

VISÃO

SUPERAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE, TENDO COMO A RAZÃO 

DA EMPRESA EXISTIR, POIS SÃO AS PESSOAS O GRANDE 

DIFERENCIAL, QUE TORNA TUDO POSSÍVEL.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE E FORNECEDORES.

COMPROMETIMENTO ÉTICO E MORAL COM TODOS OS 

CLIENTES, FORNECEDORES E COLABORADORES.

TRANSPARÊNCIA EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA E ATITUDE.

ENVOLVIMENTO COM A MISSÃO DA SILVER CHEMICAL.

BUSCAR RENOVAÇÃO E APRENDIZADO CONSTANTE.

PERFORMANCE E QUALIDADE SUPERIOR EM NOSSOS 

PRODUTOS.

VALORIZAÇÃO E RESPEITO A TODOS OS COLABORADORES

DA SILVER CHEMICAL.

UNIÃO DE TODOS CONSOLIDA E FORTIFICA A MARCA.

PRESERVAR O MEIO-AMBIENTE, POIS É O QUE NOS DARÁ 

PERSPECTIVA PARA UM FUTURO MELHOR.

COMUNICAÇÃO CLARA, RÁPIDA E PRECISA.

JUSTIÇA E PAZ SOCIAL.

VALORES

MISSÃO TER AS PESSOAS COMO PRINCÍPIO ATIVO DE NOSSO 

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, MANUFATURA, MELHORIA 

CONTÍNUA E QUALIDADE ASSEGURADA NA COMERCIALIZAÇÃO 

DENTRO DO SEGMENTO QUÍMICO BRASILEIRO E MUNDIAL, 

PROPORCIONANDO O ELEMENTO DE SATISFAÇÃO PARA TODOS 

NOSSOS PARCEIROS.

5L

Manutenção Industrial*

Produtos disponíveis sob encomenda e sujeitos a quantidade mínima.

Silver Cut S é um fluído 
sintético para uso industrial 
de alta eficácia na lubrificação 
e refrigeração de máquinas. 
Indicado para reduzir o atrito 
das peças com as ferramentas, 
assim aumentando sua 
durabilidade.

Silver Usicorte é um fluído 
de corte utilzado para uso 
industrial de alta eficácia na 
lubrificação e refrigeração 
de máquinas. Indicado para 
reduzir o atrito das peças 
com as ferramentas, assim 
aumentando sua durabilidade.

Silver Metalic é um fluído de 
corte semi-sintético para uso 
industrial de alta eficácia na 
lubrificação e refrigeração 
de máquinas. Indicado para 
reduzir o atrito das peças 
com as ferramentas, assim 
aumentando sua durabilidade.

Silver Solucorte é um óleo 
solúvel para uso industrial de 
alta e�cácia na lubri�cação 
de máquinas. Indicado para 
reduzir o atrito das peças 
com as ferramentas, assim 
aumentando sua durabilidade.

Silver Lubrific é um fluído 
sintético, utilizado para 
furar e serrar peças de 
ferro e suas ligas. Possui 
uma formulação especial 
de lubrificantes sintéticos e 
aditivos, que garantem ótima 
lubrificação e refrigeração.

Silver Decap F é um produto 
de larga aplicação na indústria, 
sua característica é decapar, 
desengraxar e fosfatizar, com 
as vantagens de limpar, tratar 
e deixar as superfícies prontas 
para receber qualquer tipo de 
pintura com perfeita aderência. 
Transforma o oxido de ferro em 
fosfato ferroso, deixando uma 
leve camada protetora.

Evita o crescimento de 
microrganismos e controla 
a formação de odores 
desagradáveis em curtumes, 
matadouros, indústrias, 
depósitos de lixos municipais, 
fossas negras, ralos, esgotos, 
rodoviárias, feiras-livres, 
coletores de lixos, etc.

Produto destinado a anti-
respingo de solda, a base de 
dispersantes, emulsificantes 
e isento de boro e silicone, 
com grande poder de 
proteção para o metal ferroso.
Sua composição química é 
inovadora, pois é, solúvel em 
água, e de fácil remoção. 
Sua principal característica é 
evitar a soldagem ou a aderência 
das partículas de respingo 
incandescente de ferro derretido.

Silver Cut S é um fluído 
sintético para uso industrial 

Silver Lubrific é um fluído Silver Decap F é um produto Evita o crescimento de Produto destinado a anti-

Silver Usicorte é um fluído 
de corte utilzado para uso 

Silver Metalic é um fluído de 
corte semi-sintético para uso 

Silver Solucorte é um óleo 
solúvel para uso industrial de 

5L
50L20L 5L

50L20L 5L
50L20L 5L

50L20L

5L
50L20L 5L

50L20L 5L
50L20L
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FAZER COM QUE NOSSO PRINCÍPIO ATIVO SEJA UMA 

REFERÊNCIA AS DEMAIS INDÚSTRIAS QUÍMICAS NO MUNDO, 

FAZENDO DE NÓS UMA REFERÊNCIA A SER SEGUIDA.

VISÃO

SUPERAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE, TENDO COMO A RAZÃO 

DA EMPRESA EXISTIR, POIS SÃO AS PESSOAS O GRANDE 

DIFERENCIAL, QUE TORNA TUDO POSSÍVEL.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE E FORNECEDORES.

COMPROMETIMENTO ÉTICO E MORAL COM TODOS OS 

CLIENTES, FORNECEDORES E COLABORADORES.

TRANSPARÊNCIA EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA E ATITUDE.

ENVOLVIMENTO COM A MISSÃO DA SILVER CHEMICAL.

BUSCAR RENOVAÇÃO E APRENDIZADO CONSTANTE.

PERFORMANCE E QUALIDADE SUPERIOR EM NOSSOS 

PRODUTOS.

VALORIZAÇÃO E RESPEITO A TODOS OS COLABORADORES

DA SILVER CHEMICAL.

UNIÃO DE TODOS CONSOLIDA E FORTIFICA A MARCA.

PRESERVAR O MEIO-AMBIENTE, POIS É O QUE NOS DARÁ 

PERSPECTIVA PARA UM FUTURO MELHOR.

COMUNICAÇÃO CLARA, RÁPIDA E PRECISA.

JUSTIÇA E PAZ SOCIAL.

VALORES

MISSÃO TER AS PESSOAS COMO PRINCÍPIO ATIVO DE NOSSO 

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, MANUFATURA, MELHORIA 

CONTÍNUA E QUALIDADE ASSEGURADA NA COMERCIALIZAÇÃO 

DENTRO DO SEGMENTO QUÍMICO BRASILEIRO E MUNDIAL, 

PROPORCIONANDO O ELEMENTO DE SATISFAÇÃO PARA TODOS 

NOSSOS PARCEIROS.
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