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qualidade

o nosso
objetivo:
Promover soluções que vão de encontro às necessidades, 
expectativas e satisfação dos nossos clientes, divulgando, 
cada vez mais, o benefício do progresso e da inovação 
juntos das pessoas.

Para cumprir estes pressupostos, trabalhamos com forne-
cedores de excelência, fornecemos assistência pós-ven-
da, documentação técnica e de segurança aos utilizado-
res dos produtos, asseguramos o cumprimento dos 
prazos de entrega e não descuramos a saúde e seguran-
ça dos nossos colaboradores. Temos sempre presente o 
cumprimento da legislação e dos requisitos legais aplicá-
veis aos produtos e serviços prestados.

O nosso compromisso visa a implementação de uma 
cultura, aos nossos colaboradores, no sentido de cumprir 
os requisitos a assegurar uma satisfação contínua de 
clientes, fornecedores e todos os nossos parceiros estra-
tégicos.

Assumimos como desafio, conseguir o reconhecimento a 
nível nacional e internacional da nossa marca, associada 
à qualidade dos produtos e da proteção que eles repre-
sentam para o meio ambiente e pelas condições de 
trabalho dos colaboradores.
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qualidadea nossa
estratégia:

Implementar sistemas, métodos de trabalho e recorrer a 
fornecedores que usam matérias-primas que permitam 
oferecer um produto final de excelência, não esquecendo 
a valorização ambiental, os riscos e perigos associados à 
sua manipulação.

A valorização permanente dos recursos humanos com o 
desenvolvimento de competências dos colaboradores e 
agentes comerciais de forma a melhorarem ativamente o 
seu próprio desempenho.

Utilizar um sistema de gestão da qualidade adequado, 
promovendo a melhoria contínua dos seus processos, 
efetuando revisões e auditorias periódicas que permitam 
aumentar a capacidade de sucesso.

Promover ativamente a comunicação com os clientes, 
fornecedores e colaboradores, divulgando a Política da 
Qualidade da Inokem.

Garantir uma competitividade sustentada pelo espírito de 
equipa e estabilidade económica. 
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investigação
desenvolvimento
comercialização

Com mais de 12 anos 
de experiência 
nacional e 
internacional, somos 
especialistas no 
desenvolvimento e 
comercialização de 
mais de 120 soluções 
químicas e biológicas 
destinadas à industria 
e organismos públicos, 
com foco no aumento 
de eficiência, 
segurança e 
otimização de custos.

PEDRO SANTOS MARTINS
Partner & Ceo
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DTM 218 PLUS
DETERGENTE ROUPA PREMIUM

Detergente de roupa extra concentrado 
destinado à lavagem de roupa na 
máquina em lavandarias profissionais.

> Contém abrilhantador ótico que potencia 
as cores da roupa.
> Perfume muito agradável e duradouro 
mesmo depois da roupa seca.
> Eficaz em todo o tipo de dureza de águas.

pH: 5,1 - 6,1

Embalagem: 20 L 

AMC 240
AMACIADOR DE ROUPA

O amaciador de roupa é um aditivo para a 
lavagem manual ou à máquina de roupa.

> Após lavagem a roupa fica mais suave 
ao toque, com fibras mais flexíveis e 
agradavelmente perfumada.
> Perfumes compatíveis com os 
detergentes roupa Inokem reforçando 
ação do perfume. Versões: Suave e 
Clássico.

pH: 3 - 5  

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

Dosagem:
[Lavagem à máquina]: 
5 a 10 ml / Kg roupa seca.

[Lavagem manual]: 
5 a 10 ml / 10 L água.

02
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AMC 240 PLUS
AMACIADOR FORTE CONCENTRADO

O AMC 240 PLUS Amaciador Forte 
Concentrado é um aditivo para a lavagem 
à máquina de roupa.

> Após a lavagem a roupa fica suave ao 
toque, com fibras mais flexíveis e 
agradavelmente perfumada evitando que 
a sua roupa se desgaste.
> Contém perfumes encapsulados de 
longa duração que deixa a roupa macia e 
perfumada.

pH: 2,2 - 3,3 

Embalagem: 20 L 

Dosagem:
[Tecidos em algodão ou lã]: 
5 a 10 ml / Kg de roupa seca. 
[Tecidos de fibra sintética]:
5 a 8 ml / Kg de roupa seca.

04

DTM 218
DETERGENTE ROUPA

O DTM 218 Detergente Roupa é destinado à 
lavagem à máquina de roupa.

> Excelente poder de limpeza e cuidado da 
roupa.
> Roupa perfumada mesmo depois de 
seca.
> Eficaz em águas de diferentes durezas.

pH: 8 - 10  

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

Dosagem [Por Kg de roupa seca]:

Água Macia:

Água Média:

Água Dura:

10 ml 15 ml
[- suja] [suja]

15 ml 20 ml
[- suja] [suja]

20 ml 25 ml
[- suja] [suja]

20 ml
[+ suja]

25 ml
[+ suja]

40 ml
[+ suja]

01
Dosagem:
4 a 10 ml / Kg de roupa seca.
Devido à sua formulação concentrada 
permite uma lavagem muito eficiente 
removendo diversos tipos de sujidade 
como nódoas de gordura e manchas 
resistentes com uma baixa dosagem.
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ADA 290
ADITIVO ALCALINO ROUPA

Produto com elevada concentração, que 
permite o aumentar rapidamente a 
alcalinidade no banho de lavagem.

> Indicado para ser utilizado através do 
sistema de dosagem automático. 
> Melhora o desempenho dos detergentes 
na remoção de sujidade pesada.
> Seus agentes alcalinos mantém o pH 
adequado na etapa de lavagem e 
pré-lavagem, para a efetiva ação de 
limpeza.

pH: > 12,5 

Embalagem: 20 L

05
Dosagem:
[Em tecidos com lavagem à mão]: 20-30 
ml / Kg de roupa seca.
[Em tecidos com lavagem à máquina]: 
20-30 ml / Kg de roupa seca.
Necessita enxaguamento.
Não utilizar em lãs, sedas ou tecidos de cor.

BRA 290
BRANQUEADOR DE ROUPA

O BRAP 290 Branqueador de Roupa é ade-
quado à lavagem manual ou à máquina 
de roupa quando se pretende obter um 
branqueamento extra e limpeza profunda.

> Excelente na remoção de todos os tipos 
de nódoas em tecidos brancos.
> Boa higienização da roupa.

pH: 13  

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

06

Dosagem [Por Kg de roupa seca]:
[Grau de sujidade]:
Fraca 8 – 20; Média 20-30; Forte 30 – 65.
As dosagens a utilizar dependem da 
dureza da água, da temperatura e do 
tipo de roupa a tratar.
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lavandariaDRP 10
DETERGENTE ROUPA PARA MÁQUINA

Detergente em pó atomizado para 
pré-lavagem e lavagem de roupa na 
máquina.

> Ideal para lavagens a qualquer tem-
peratura e dureza de água.
> Produto enzimático com branquea-
dores óticos e branqueador oxigena-

pH: 9,5 - 10,5  

Embalagem: 10 Kg

Dosagem:
[Em tecidos com lavagem à máqui-
na]: 20-30 g / Kg de roupa seca.
Necessita enxaguamento.

07

BRAP 290
BRANQUEADOR COM OXIGÉNIO

O BRAP 290 Branqueador com Oxigé-
nio é um aditivo para o Detergente 
Roupa com oxigénio ativo.

> Aditivo para juntar ao detergente 
roupa para tornar a sua roupa mais 
branca.
> Remove nódoas difíceis de todo o 

pH: 9 - 10,5

Embalagem: 10 Kg

Dosagem [Por Kg de roupa seca]:
[Na máquina]: 30 g de produto na 
gaveta da máquina junto com o 
detergente habitual.
[Uso direto/pré-tratamento]: Dissolver 
15 g de produto num litro de água 
quente e aplicar sobre a mancha. 
Deixar atuar 10 minutos e lavar da 

09

KENZ 30
DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA ROUPA

Detergente em pó atomizado para 
lavagem de roupa na máquina com 
manchas de gordura e manchas enzi-
máticas.

> Recomendado para roupa de cor.
> Ideal para lavagens a qualquer tem-
peratura e dureza de água.
> Produto enzimático com branquea-
dores óticos, enzimas, zeólitas e perfu-
pH: 9,5 - 10,5

Embalagem: 10 Kg 
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Dosagem [Por Kg de roupa seca]:

Água Macia:

Água Média:

Água Dura:

10 g 20 g
[- suja] [suja]

20 g 25 g
[- suja] [suja]

25 g 30 g
[- suja] [suja]

25 g
[+ suja]

30 g
[+ suja]

40g
[+ suja]
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DTL 210 [ MANUAL ]
DETERGENTE LOIÇA CONCENTRADO

O DTL 210 apresenta um elevado poder 
desengordurante, sendo indicado na 
lavagem manual de loiças, talheres e 
utensílios em cozinhas profissionais.

> Elevado poder na remoção de 
gorduras e resíduos.
> Fácil enxaguamento para um aca-
bamento perfeito.

pH: 5,5 - 7,5  

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

10
Dosagem:
Aplicar dissolvido em água ou direta-
mente sobre a loiça, aproximadamen-
te 5 ml / L de água.
Enxaguar seguidamente.

DTL 210 PLUS [ MANUAL ]
DETERGENTE LOIÇA SUPER CONCENTRADO

Elevado poder desengordurante 
sendo eficaz nos mais exigentes usos 
de cozinhas profissionais, na lavagem 
manual de loiças, talheres e utensílios.

> Detergente ultra concentrado que 
permite obter uma solução de lava-
gem eficiente e duradoura.
> Detergente com uma fácil e eficaz 
penetração na gordura, garantindo a 
remoção da mesma.
> Versões: Limão, Clássico.

pH: 7 - 9 

Embalagem: 5 L

11

Dosagem:
Aplicar dissolvido em água ou direta-
mente sobre a loiça, aproximadamen-
te 2,5 ml / L de água.
Enxaguar seguidamente.

DTM 222 [ MÁQUINA ]
DETERGENTE LOIÇA EXTRA

O DTM 222 muito alcalino está destina-
do à lavagem automática de loiça, em 
restaurantes, hóteis e outras institui-
ções do ramo alimentar.

> Excelente eficácia em ciclos de lava-
gens longos e curtos.
> A utilização de um doseador auto-
mático permite uma aplicação mais 
eficaz e segura. 
> Grande performance mesmo em 
águas duras e resíduos secos.

pH: 12 - 13 

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

12

Dosagem:
Usar uma dose de 2 g / L para água 
com uma dureza inferior a 20ºf e 4 g / L 
para uma água com dureza inferior a 
30ºf.

SAM 215
SECANTE ABRILHANTADOR

O SAM 215 é um aditivo secante con-
centrado ácido.

> Formulado para ser utilizado numa 
vasta gama de máquinas de lavar 
loiça.
> Secagem rápida o que permite um 
excelente acabamento sem manchas.
> Formulação de espuma reduzida e 
contra a formação de depósitos 
calcários, ideais para águas médias e 
pH: 2,5 - 3,5

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

13

Dosagem:
Dosear uma concentração de 0,3 a 0,6 
ml / L de água.
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higiene na cozinhaDSG 225
DETERGENTE ALCALINO PARA FORNOS

O DSG 225 é um detergente alcalino 
indicado na limpeza de zonas com 
grande acumulação de gordura em 
zonas de processamento de alimen-
tos.

> Pode ser usado por pulverização ou 
diluído por emersão.
> Ideal para uso em fornos, grelhado-
res, exaustores e fritadeiras.

pH: 12 - 13 

Embalagem: 5 L | 10 L

15

Dosagem:
Assegurar que a temperatura da 
superfície é inferior a 70ºC. Aplicar 
pulverizando. Deixar atuar durante 
5-30 minutos dependendo do nível de 
incrustação.

14
16
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DSX 224
LIMPA INOX

O DSX 224 é destinado à limpeza de 
superfícies em INOX tais como: mesas, 
bancadas, exaustores e outras.

> Fórmula estudada para uso específi-
co em superfícies de INOX.
> Máxima eficiência em todos os tipos 
de sujidade.
> Permite obter um acabamento sem 
manchas.
> Devolve o brilho às superfícies confe-
rindo-lhes ainda um filme protetor.
> Contém solventes e agentes alcali-
nos de limpeza.
pH: 10 - 12

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

HV 215
HIGIENIZANTE DE VEGETAIS

O HV 215 é um aditivo concentrado 
para a lavagem higiénica de vegetais 
e fruta com casca.

> Este produto contém uma solução 
de cloro muito eficaz na lavagem de 
vegetais e frutas com casca, garantin-
do uma boa higienização a baixa tem-
peratura.
> Não altera as propriedades dos 
alimentos. 

pH: 12 - 13 

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

Dosagem:
Lavar bem os vegetais e fruta, passan-
do-os por água corrente. Preparar 
uma solução à concentração de 5 ml / 
L de água. Colocar os vegetais na solu-
ção durante 5 min. Retirar e enxaguar 
bem com água corrente.

17HV 215 PLUS
HIGIENIZANTE DE VEGETAIS CONCENTRADO

O Higienizante de Vegetais é um aditi-
vo concentrado para a lavagem higié-
nica de vegetais e fruta com casca.

> Este produto contém uma solução de 
cloro muito eficaz na lavagem de vege-
tais e frutas com casca, garantindo 
uma boa higienização a baixa tempe-
ratura.
> Não altera as propriedades dos 
alimentos.
pH: 12 - 13 

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

Dosagem:
Lavar bem os vegetais e fruta, passan-
do-os por água corrente. Preparar 
uma solução à concentração de 1,6 ml 
/ L de água. Colocar os vegetais na 
solução durante 5 min. Retirar e enxa-
guar bem com água corrente.

Dosagem:
Pulverizar a cerca de 20-25 cm apli-
cando uma dose suficiente para deixar 
a superfície húmida mas sem formar 
gotas em excesso. Remover depois a 
sujidade com um pano ou esfregão 
limpo. Para superfícies que entram em 
contacto direto com géneros alimentí-

Higiene na Cozinha
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Dosagem:
[Uso direto]: Pulverizar a cerca de 
20-25 cm, deixar atuar durante alguns 
minutos. Remover depois a sujidade 
com um pano ou esfregão limpo e 
húmido. [Uso diluído nas proporções]: 
Mistura Fraca (50 ml / L água); Mistura 
Normal (100 ml / L água); Mistura Forte 
(200 ml / L água). Imergir os utensílios 
durante alguns minutos, retirar e 
remover a sujidade com pano. Para 
superfícies que entram em contacto 
direto com géneros alimentícios, após 

DSF 223
LIMPA FORNOS

O BRA 290 Branqueador de Roupa é 
adequado à lavagem manual ou à 
máquina de roupa quando se preten-
de obter um branqueamento extra e 
limpeza profunda.

> Excelente na remoção de todos os 
tipos de nódoas em tecidos brancos.

pH: 13  

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

18 19
NO

VAS FÓRMULAS + D
ESINFETANTES + 

SUPBAC 226
DETERGENTE DESINFETANTE

O SUPBAC 226 é destinado à limpeza e 
desinfeção de multisuperfícies tais 
como: mesas, bancadas, vidros, INOX 
e outras superfícies lavavéis.
> Fórmula avançada que permite uma 
utilização nas mais diversas superfícies e 
tipos de sujidade sempre com a máxima 
eficiência.
> Muito eficaz na eliminação de bacté-
rias, garantido uma higiene perfeita.
> Desinfetante à base de quaternário de 
amónio.
> Testado laboratorialmente de 
acordo com as normas EN 1040 e 1275.pH: 10 - 12  

Embalagem:
10 000 L | 5 000 L | 2 000 L | 600 L | 200 L

Dosagem:
Pulverizar a cerca de 20-25 cm apli-
cando uma dose suficiente para deixar 
a superfície húmida mas sem formar 
gotas em excesso. Remover depois a 
sujidade com um pano ou esfregão 
limpo. Para superfícies que entram em 
contacto direto com géneros alimentí-
cios, após limpeza, aconselha-se 
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DLT 27
LAVA TUDO AMONIACAL

O DLT 27 Lava Tudo Amoniacal é um 

produto especialmente concebido 
para limpar e desinfetar superfícies 
laváveis. Pode ser usado em lavagens 
gerais, de pavimentos, paredes, cozi-
nhas e WC.

> Grande poder desengordurante e 
uma limpeza profunda aliada a um 
baixo custo.
> Limpeza profunda garantida pela 

Dosagem:
Pulverizar a cerca de 20-25 cm apli-
cando uma dose suficiente para deixar 
a superfície húmida mas sem formar 
gotas em excesso.
Passando depois com um pano limpo 
e seco.
Para superfícies que entram em con-

DLV 212
LIMPA VIDROS

O DLV 212 Limpa Vidros é destinado à 
lavagem de vidros e superfícies espe-
lhadas.

> Formulação excelente na remoção 
de marcas e manchas em superfíceis 
duras.
> Fácil aplicação.

pH: 7,5 - 9,5

Embalagem: 5 L

21DMU 225
MULTIUSOS ATLÂNTICO

O DMU 225 detergente multiusos é 
destinado à limpeza de multisuperfí-
cies tais como: mesas, bancadas, 
superfícies espelhadas e outras 
superfícies laváveis.

> Fácil aplicação por pulverização 
direta evitando a diluição e uso de 
água.
> Não necessita de enxaguamento e 
pH: 7,5 - 9,5  

Embalagem: 5 L

Dosagem:
Pulverizar a cerca de 20-25 cm apli-
cando uma dose suficiente para deixar 
a superfície húmida mas sem formar 
gotas em excesso.
Passando depois com um pano limpo 
e seco.
Para superfícies que entram em con-

pH: 7,5 - 9,5

Embalagem: 5 L

Dosagem:
[Uso diluído]: Adicionar 75 ml / L de 
água para lavagens de chão, azulejos 
ou outras superfícies lavavéis.
[Uso direto]: Aplicar diretamento o 
produto, com auxílio de um pano, em 
nódoas ou manchas difíceis. Enxaguar.

22DTG 1000
DETERGENTE MULTISUPERFICÍES

O LX500 é destinado à limpeza de 
superfícies diversas tais como: mesas, 
bancadas, superfícies espelhadas e 
outras superfícies laváveis. 

> Elevada capacidade de limpeza e 
anti gordura permitindo obter um 
acabamento sem manchas.
> Principais constituintes – Tensioati-
vos não iónicos e quaternário de 
amónio.

pH: 7,5

Embalagem: 5 L

Dosagem:
[Uso diluído]: Uma colher de sopa por 
cada litro de água.
[Uso direto]: Aplicar diretamente o 
produto, com o auxílio de um pano, em 
nódoas ou manchas difíceis. Passar por 
água de seguida.
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DLP 200
LAVA TUDO PERFUMADO

O DLP 200 Lava Tudo Perfumado é des-
tinado a lavagens gerais, de pavimen-
tos, paredes, cozinhas e WC.

> Fórmula mais concentrada e com 
adição de solventes para uma seca-
gem rápida e um acabamento sem 
manchas.
> Mantém o ambiente fresco e agra-
davelmente perfumado por mais 

pH: 6,5 - 8,5

Embalagem: 5 L | 10 L | 20 L 

DLP 300
LAVA TUDO PERFUMADO SUPER

O DLP 300 Lava Tudo Perfumado Super 
é destinado a lavagens gerais, de 
pavimentos, paredes, cozinhas e WC.
> Deixa as superfícies mais brilhantes, 
anti estáticas e cria uma pelicula na 
superfície que a deixa com uma 
limpeza mais duradoura.
> 3x mais perfume, deixando um 
aroma muito agradável durante 
muitas mais horas.
> Versões: Cote D´Azur, Flor da Prima-
vera, e Orquídea Oriental.

pH: 6,5 - 8,5

Embalagem: 5 L

Higiene de Áreas Comuns

Dosagem:
[Uso diluído]: Adicionar 75 ml / L de 
água para lavagem de chão, azulejos 
ou outras superfícies laváveis.
[Uso direto]: Aplicar diretamente o 
produto, com o auxílio de um pano, 
em nódoas ou manchas difíceis. 
Passar por água, de seguida.

Dosagem:
[Uso diluído]: Adicionar 75ml/L de 
água para lavagem de chão, azulejos 
ou outras superfícies laváveis.
[Uso direto]: Aplicar diretamente o 
produto, com o auxílio de um pano, 
em nódoas ou manchas difíceis. 
Passar por água, de seguida.

26
DSC 22
DESENGORDURANTE CONCENTRADO

O DSC 22 é destinado à limpeza de 
multisuperfícies, tais como, exausto-
res, fogões, mesas, bancadas, vidros, 
INOX, tecidos e outras superfícies lavá-
veis.

> Antibacteriano, inodoro e incolor.
> Fórmula avançada que permite a 
sua utilização nas mais diversas 
superfícies e tipos de sujidade sempre 
com a máxima eficiência, mesmo em 
gorduras ressequidas.
> Excelentes resultados de limpeza 
aliados a um acabamento sem man-
chas.
> Testado laboratorialmente de 
acordo com a norma EN 1276

pH: 12 

Embalagem: 5 L | 20 L 

Dosagem:
[Uso diluído nas proporções]: Mistura 
Fraca (50 ml / L água); Mistura Normal 
(100 ml / L água); Mistura Forte (200 ml 
/ L água). Pulverizar a cerca de 20-25 
cm aplicando uma dose suficiente 
para deixar a superfície húmida mas 
sem formar gotas em excesso. 
Passando depois com um pano limpo 
e seco.
Para superfícies que entram em con-
tacto direto com géneros alimentícios, 
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DX 227
DESINCRUSTANTE

O DX 227 é destinado à remoção de 
calcário de loiças sanitárias, torneiras 
e juntas de azulejos.

> Excelente poder de limpeza e remo-
ção de manchas de calcário.
> Agradável odor a limão.
> Por pulverização, permite uma fácil 
aplicação nas superfícies a limpar.

pH: 2 - 4

Embalagem: 5 L | 10 L

GWC 333
GEL SANITÁRIO PERFUMADO

O GWC 333 é destinado à limpeza e 
desodorização de loiças sanitárias. 

> Excelente poder de limpeza e remo-
ção de manchas de calcário, deixando 
um agradável odor perfumado.
> Fórmula viscosa que facilita o dosea-
mento e a aderência a superfícies verti-
cais quando utilizada em vasos sanitá-
rios e urinóis.

pH: 2

Embalagem: 5 L

Higiene de Áreas Comuns

Dosagem:
Aplicar pulverizando sobre a superfície 
a limpar e deixar atuar. Limpar com 
um pano ou esponja. Enxaguar com 
água. Não aplicar em pedras mármo-
res, calcárias ou outras superfícies 
suscetíveis a pH ácido.

Dosagem:
Projete o Gel GWC nos robordos da 
sanita e deixe atuar durante alguns 
minutos. Para eliminar manchas 
difíceis ou depósitos de calcário das 
loiças sanitárias deixe atuar durante 
algumas horas e esfregue antes de 
proceder à descarga de água.
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SAD 275
SABONETE LÍQUIDO DESINFETANTE

O SAD 275 Sabonete Líquido Desinfe-
tante é destinado à lavagem e desin-
feção das mãos em áreas de manipu-
lação de alimentos.

> Sabonete líquido com um pH idênti-
co ao da pele.
> Sabonete líquido sem perfume para 
zonas de manipulação de bens 
alimentares.
> O sabonete líquido tem uma fórmula 
com agentes hidratantes e agentes 
desinfetantes que garantem uma 
lavagem e desinfeção eficientes.

pH: 5,5  

Embalagem: 5 L | 10 L

30

GED 21
GEL HIDROALCOÓLICO

O GED 21 Gel Desinfetante é destinado 
à desinfeção das mãos. Tendo como 
características principais a sua 
fórmula em gel e a incorporação de 
um agente hidratante.

> Estas características permitem uma 
maior facilidade de aplicação e evita 
a desidratação da pele devido à apli-
cação do álcool.
> Não necessita de enxaguamento.
> Este produto tem como principais 
constituintes: 70% v/v álcool etílico.

pH: 6,5

Embalagem: 5 L

Dosagem:
Aplicar diretamente nas mãos secas e 
friccionar até secar. Não é necessário 
passar por água.
Utilize os biocidas com cuidado. Leia 
sempre o rótulo e a informação 
relativa ao produto antes de o utilizar.

Dosagem:
Deitar uma porção nas mãos, esfregar 
muito bem durante cerca de um 
minuto seguindo as normas de eficá-
cia para lavagem das mãos, lavar e 
enxaguar com água. Se necessário 
repetir o procedimento. Secar em 

31SAP 295
SABONETE DESINFETANTE PEROLADO

O Sabonete Líquido Perolado é desti-
nado à lavagem e desinfeção de 
mãos, em restaurantes, hotéis, áreas 
públicas e balneários. Tendo como 
características principais uma sensa-
ção de suavidade, um toque cremoso 
nas mãos e um perfume agradável.

> Loção cremosa e perfumada.
> Testado laboratorialmente de 
acordo com a norma EN 1499:2013 / in 
pH: 5,5

Embalagem: 5 L | 10 L

Dosagem:
Deitar uma porção na mão, lavar e 
enxaguar com água. Secar de segui-
da.

32ALG 21
ÁLCOOL GEL

Destinado à desinfeção das mãos 
sem a necessidade de as passar por 
água.

> A ausência de perfume na formula-
ção deste produto torna-o indicado 
para a desinfeção das mãos em 
ambientes de processamento de 
alimentos ou instalações de saúde.
> O produto foi testado de acordo com 
a norma EN 1500:2013 / In vivo.
pH: 5,5

Embalagem: 0.5 L | 5 L

Dosagem:
Aplicar 3 ml sobre as mãos previa-
mente lavadas e secas.

NO
VAS FÓRMULAS + D

ESINFETANTES + 

NO

VAS FÓRMULAS + D
ESINFETANTES + 

NO

VAS FÓRMULAS + D
ESINFETANTES + 

NO

VAS FÓRMULAS + D
ESINFETANTES + 
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DEC 77
ESPUMA CLORADA

A DEC 77 Espuma Clorada é destinada 
a lavagens gerais, de pavimentos, 
paredes, cozinhas e desodorização e 
desinfeção de sanitários.

> Grande capacidade de limpeza 
aliada à ação desengordurante do 
detergente.
> Grande capacidade de branquea-
mento, desinfeção, e limpeza caracte-
rísticos do hipoclorito de sódio.
> Testado laboratorialmente de 
acordo com a norma EN 1276.
pH: 13  

Embalagem*: 10 L | 20 L 

Dosagem:
[Limpeza de pavimentos e sanitários]:
Diluir 200 ml / 5 L de água. Depois de 
utilizar a espuma clorada, enxaguar.
[Lavagem de roupa]:
Consultar a ficha técnica.

*Nota: Também fornecido em embalagem de 220 L.

34

DCL 65
LIMPADOR CLORADO

O DCL 65 é destinado a lavagens 
gerais, de pavimentos, paredes, cozi-
nhas e desodorização e desinfeção de 
sanitários.

> Tem uma excelente capacidade de 
limpeza, desinfeção e branqueamen-
to.
> Desinfetante à base de cloro.
> Testado laboratorialmente de 

pH: 13  

Embalagem*: 10 L | 20 L 

Dosagem:
[Superfícies]: Aplicar diretamente ou 
diluído com um pano. Para superfícies 
que entram em contacto com géneros 
alimentícios enxaguar com água 
limpa e secar ao ar ou com papel.
[Limpeza de sanitários e pavimentos]: 
Diluir 200 ml em 5 L de água.
Depois de utilizar, enxaguar.

GEC 58
GEL CLORADO

O GEC 58 é destinado a limpezas 

gerais de superfícies laváveis de casas 
de banho, vestuários, cozinhas e 
limpeza de roupas

> Grande capacidade de limpeza 
característica do hipoclorito de sódio 
aliada à ação desengordurante do 
detergente.
> Fórmula denso ativa que elimina o 
risco de salpicos, facilitando o dosea-
mento e a aderência a superfícies 
verticais quando utilizada pura.
> Testado laboratorialmente de 

pH: 13 

Embalagem*: 10 L

Dosagem:
LIMPEZA DE INSTALAÇÕES
[Uso direto]: Aplique sobre uma 
esponja ou pano húmido, limpe a 
superfície e enxague de seguida. Para 
machas difíceis, deixe atuar durante 
cerca de um minuto e enxague de 
seguida.
[Uso diluído]: Diluir 200 ml / 5 L de 
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DSI 313
DESENGORDURANTE INDUSTRIAL

O DSI 313 está concebido para a limpe-
za e desengorduramento de qualquer 
tipo de superfície metálica. Remove 
com eficácia todo o tipo de óleos, 
gorduras difícieis e outros resíduos 
incrustados.
> Fórmula concentrada que permite 
uma utilização diluída e económica 
mas também pode ser utilizada na 
sua forma mais concentrada para 
trabalhos mais exigentes.
> Fórmula concebida para utilização 
em superfícies metálicas eliminando 
as gorduras e sujidades não deixando 
película gordurosa nas superfícies.
> Elevado poder desengordurante de 
óleos minerais e sintéticos.
> Ideal para a limpeza de motores e 
chassis de automóveis.
> Pode ser utilizado em lavadoras de 

pH: 12

Embalagem*: 5 L | 10 L | 20 L 

CAR 501
SHAMPOO AUTO

O CAR 501 Shampoo Auto é destinado 
à limpeza completa do exterior de 
veículos automóveis.

> Elevada capacidade de limpeza 
permitindo um acabamento sem 
manchas.
> A sua fórmula concentrada possibili-
ta que seja extremamente eficaz na 
remoção de sujidades mesmo em 
dosagens baixas.
> Suave para com a pintura e compo-

pH: 7

Embalagem*: 5 L | 10 L | 20 L 

Dosagem:
[Uso diluído]: Adicionar 100 ml / L de 
água.
[Uso direto]: Aplicar diretamente o 
produto, com o auxílio de um pano, 
em nódoas ou manchas difíceis.
Para superfícies que entram em 
contacto direto com géneros alimentí-
cios, após limpeza, aconselha-se 
enxaguar.

Dosagem:
A diluição varia com a sujidade a 
remover. Usualmente aplica-se uma 
parte de shampoo por 20 partes de 
água.

29 // 36Limpezas Especiais

DCE 31
LIMPA CARPETES / ESTOFOS

O DCE 31 Limpa Carpetes / Estofos é 
destinado à limpeza de carpetes, 
alcatifas e estofos.

> Boa capacidade de penetração nos 
tecidos para remoção de nódoas.
> Excelente poder de limpeza em lãs.
> A diluição varia com a sujidade a 
remover.

pH: 7

Embalagem*: 5 L | 10 L | 20 L 

Dosagem:
[Diluição 1 / 20 de água]: Aplicar sobre 
superfície pouco suja.
[Diluição 1 / 5 de água]: Aplicar sobre 
nódoas ou manchas difíceis.

*Nota: Também fornecido em embalagem de 220 L.
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LINHA INDUSTRIAL

PRODUTO

PRODUTO [ PÓS E PASTILHAS ]

DTM 218 Detergente Roupa 3,41 € 3,54 € 3,41 €

DTM 218 PLUS Detergente Roupa Premium - -  7,10 €

AMC 240 Amaciador de Roupa Tradicional 2,13 € 2,54 € 2,13 €

AMC 240 PLUS Amaciador Forte Concentrado - - 5,25 €

ADA 290 Aditivo Alcalino Roupa - - 2,99 €

Cx 4x5L 10 L 20 L

LAVANDARIA

01
02

03
04

05

BRA 290 Branqueador de Roupa 2,45 € 2,90 € 2,45 €

10 Kg 5 Kg 10 Kg
[ Saca ] [ Balde ] [ Balde ]

DRP 10 Detergente Roupa em Pó para Máquina 2,66 € -

06
07

KENZ 30 Detergente Enzimático em Pó 3,18 € -

-

-08

BRAP 290 Branqueador em Pó com Oxigénio - - 3,79 €09
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PRODUTO

DTL 210 Detergente Manual Concentrado 1,96 € 2,14 € 1,96 €

DTL 210   Detergente Manual Super Concentrado 3,58 € - -

DTM 222 Detergente Máquina Extra 2,40 € 2,62 € 2,40 €

SAM 215 Secante Abrilhantador 3,19 € 3,53 € 3,19 €

DSX 224 Limpa INOX 2,04 € 2,44 € 2,04 €

10 L 20 L

HIGIENE NA COZINHA
10

11
12

13
14

DSG 225 Detergente Alcalino para Fornos 3,18 € 2,34 €

HV 215 Higienizante de Vegetais 2,03 €

15
16

HV 215  Higienizante de Vegetais Concentrado 3,79 €

DSF 223 Limpa Fornos 2,48 € 2,72 € 2,48 €

17
18

2 000 L 600 L10 000 L 5 000 L 200 L

SUPBAC 226 Det. Desinfetante 2,33 € 2,63 €1,38 € 1,99 € 3,21 €19
20

21
22

PRODUTO

DLV 212 Limpa Vidros 2,52 € - -

DMU 225 Multiusos Atlântico 2,60 € - -

DTG 1000 Detergente Multisuperfícies 2,30 € - -

23
24

25

DLT 27 Lava Tudo Amoniacal 2,38 € - -

DLP 200 Lava Tudo Perfumado 1,97 € 2,20 € 1,83 €

DLP 300 Lava Tudo Perfumado Super 3,10 € - -

26 DSC 22 Desengordurante Concentrado 5,69 € - 5,69 €

27
28

DX 227 Desincrustante 2,47 € 2,18 € -

GWC 333 Gel Sanitário Perfumado 2,34 € - -

10 L 20 L

HIGIENE DE ÁREAS COMUNS
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PLU
S

PLUS

Cx 4x5L

Cx 4x5L
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PRODUTO

Pano Microfibras 4,61 € 4,49 € 4,26 €

Pulverizador 600 Ml 4,65 € 4,54 € 4,42 €

1 Un. 4 Un. 8 Un.

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS

33
34

35

PRODUTO

DEC 77 Espuma Clorada 2,27 € 1,81 € -

DCL 65 Limpador Clorado 2,53 € - 1,85 €

GEC 58 Gel Clorado 2,69 € - -

10 L 20 L 20 L

LIXÍVIAS / CLORADOS

29
30

31

PRODUTO

SAD 275 Sabonete Líquido Desinfetante 3,77 € 3,39 € -

GED 21 Gel Hidroalcoólico 12,58 € - -

SAP 295 Sabonete Desinfetante Perolado 3,46 € 3,09 € -

0,5 L 10 L

32 ALG 21 Álcool Gel 7,33 € / un 12,58 € -

10 L 20 L

HIGIENE PESSOAL

[ C/ doseador ]

36
37

38

PRODUTO

DSI 313 Desengordurante Industrial 4,47 € 4,20 € 3,76 €

CAR 501 Shampoo Auto 2,99 € 2,74 € 2,15 €

DCE 31 Limpa Carpetes / Estofos 2,99 € 2,56 € 2,33 €

10 L 20 L 220 L

LIMPEZAS ESPECIAIS

Cx 4x5L

Cx 4x5L
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NOTAS
> As cotações apresentadas referem-se ao preço por litro.
> Todos os produtos constantes desta tabela são acrescidos da taxa de IVA em 
vigor.
> Serviço de transporte: 20 € + IVA
> Serviço de transporte gratuito para encomendas superiores a 120 € s/ IVA.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
> As embalagens de 5 L são vendidas em caixas de 4 unidades.
> As embalagens de 500 ml são vendidas em caixas de 12 unidades.
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catálogo
produtos
2020

Onde marcamos a 
diferença?

Nas soluções sustentáveis:
A compatibilidade ambiental dos 
nossos produtos são um foco 
permanente e fazem parte da 
nossa missão de usar matérias 
primas cada vez mais naturais, 
que permitam o impacto zero na 
utilização das nossas soluções no 
meio ambiente.

Na inovação:
O nosso departamento para a 
inovação, trabalha todos os dias 
na concepção de novas formulas 
que utilizem a biologia como base 
para as soluções de futuro.

Na tecnologia:
Recorremos às mais recentes 
técnicas de engenharia, no 
desenvolvimento de soluções 
mais eficientes e "amigas" do 
ambiente.
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Obrigada por ser nosso parceiro.

Contactos
para encomendas:

Inokem. Fabricante de Soluções Químicas e Biológicas.

T: +351 263 974 076 M: geral@inokem.pt

FACEBOOK: @inokempt
INSTAGRAM: @inokem.pt

business.inokem.pt

EMPREENDIMENTO LEZÍRIA PARK,
LOTE 1, EDIFÍCIO 2, ESCRITÓRIO 4,
2625-437 FORTE DA CASA - PORTUGAL
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