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A linha de produtos da Polyorganic Tecnologia Ltda. é especializada no 

mercado de Domissanitários e Institucional. 

 

O portfólio da nossa empresa contêm produtos químicos especiais como 

enzimas, surfactantes multifuncionais para detergentes e limpadores, 

uma nova geração de agentes complexantes para uso doméstico e 

institucional, anti-redepositante livre de fósforo com excelente 

desempenho e ecologicamente correto, aminas óxidas para sistemas 

alcalinos, compostos quaternário de amônio de última geração, 

alvejantes, agentes ativadores de liberação de oxigênio, copolímeros em 

bloco, poliacrilato de sódio, polímeros acrílico-maleico, branqueadores 

ópticos, conservantes para todas as aplicações e matérias-primas para 

proteção preventiva de seu produto final. 

 

Nossos principais lançamentos são amplamente avaliados para a 
redução do impacto ambiental sempre visando o melhor custo x 

benefício. 

 

Agradecemos seu interesse em conhecer nossa empresa e estamos à 

completa disposição para ajudá-lo em suas necessidades e objetivos 

atuais e futuros. 

APRESENTAÇÃO



   Soluções para Alvejantes e Detergentes em Pó

Apresenta excelente poder de alvejamento têxtil. 

Produto ecologicamente correto, isento de halogênios. 

Melhor custo X benefício em relação a outros oxidantes em pó. 

Produto encapsulado: maior estabilidade. 

Percarbonato de Sódio 
Poderoso oxidante na forma de pó, utilizado em sistemas de alvejamento em geral, 
apresenta 13% de oxigênio ativo, facilmente liberado em meio aquoso. 

Ativa a liberação de oxigênio em baixas temperaturas, potencializando ao máximo 

a quantidade de oxigênio liberada em formulações base Percarbonato de Sódio, 

Perborato de Sódio, Persulfato de Sódio. 

Produto eficaz em dosagens muito baixas, atuando diretamente na estrutura do 

alvejante, estimulando quimicamente liberação acelerada e eficaz do oxigênio 

ativo. 

A utilização do TAED tende a reação para a liberação do Acido Peracético, 

aumentando o poder de desinfecção.  

TAED Blue e White  
Tetra-acetil Etilenodiamina, utilizado como ativador na liberação de oxigênio para 
formulações de alvejantes em geral. Disponíveis nas cores branco e azul. 
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Efetivo em baixíssimas dosagens. 

Maior estabilidade em condições adversas (pH, dureza da água, e oxidantes). 

Ecologicamente correto. 

POLY TA 95 
Mistura sinérgica de surfactantes aniônicos e não iônicos em pó, tensoativo de alto 
poder de desengordurante, utilizado em formulações de limpadores e curtume.  
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Isento de fósforo, apresenta selo Eco-Label da comunidade Européia. 

Alto poder de dispersão e sinergia em formulações de limpadores em pó e alvejantes. 

Indicado para sistemas dry-mix na pós-dosagem, não passando pelo processo de 

secagem, otimizando os custos na fabricação de detergente em pó. 

3 em 1: possui ação tamponante, alcalinizante e dispersante. 

Produto menos corrosivo, indicado para formulação de detergente lava louças e 

secantes.

Nabion 15 
Cogranulado a base de dissilicato de sódio, carbonato de sódio. Atua como agente 
dispersante e anti-redepositante em formulações de detergentes e alvejantes em pó, 
têxteis e lava-louças automáticas.  

LINHA NABION



Isento de fósforo, apresenta selo Eco-Label da comunidade Européia. 

Apresenta alto poder de dispersão de íons metálicos, aumentando a eficiencia em 

processos de limpeza. 

3 em 1: possui ação tamponante, alcalinizante e dispersante. 

Substitui completamente o Tripolifosfato de Sódio e as Zeólitas em formulações 

limpadores em pó e líquidos. 

Nabion 26 
Produto ecologicamente correto, co-granulado de estrutura química otimizada 
baseado em dissilicato de sódio e carbonato de sódio. Atua como builder em 
formulação de detergentes em pó, substituindo com vantagens técnicas e ecológicas os 
derivados de fósforo e zeólitas. 

Indicado para formulações líquidas e em pó, como antiredepositante. 

Excelente ação em formulações de alvejante e detergentes. 

Alto poder de dispersão e facil solubilidade. 

Apresenta sinergia com tensoativos e oxidantes.  

Nabion Plus 
Mistura sinérgicade co-builders (antiredepositantes, compostos a base de sílica, 
contendo carbonato e sais fosforados). 
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Branqueadores Ópticos 

Alvejante em pó, auxiliar na limpeza têxtil, substituindo a alvejante a base de cloro. 

Excelente ação alvejante para roupas brancas e coloridas. 

Liberação gradual de oxigênio com ação constante em todo processo. 

Possui aditivos especiais, como enzimas e branqueadores opticos.  

Nabion Plus O2 Enz White 
Mistura sinérgica de liberadores de oxigênio, catalizadores, builders, tensoativos e 
aditivos. 

Possui alta solubilidade aquosa e fácil dispersão. 

Estável em meio oxidantes. 

Alta afinidade com fibras texteis e intensidade de brancuras em tecidos de algodão. 

Atua em cumprimento de onda 350nm (UV), com matiz violetada. 

Poly OPT-X 
Eficiente branqueador óptico utilizado em House&Hold, I&I, e na industria têxtil, 
pode ser utilizado em formulações em pó e liquidas, para alvejantes, detergentes e 
limpadores. 
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Possui alta solubilidade aquosa e fácil dispersão. 

Alta afinidade com fibras têxteis e intensidade de brancuras em tecidos de algodão. 

Atua em cumprimento de onda 416nm, matiz azulada. 

Poly OPT-DMS  
Eficiente branqueador óptico utilizado em House&Hold, I&I, e na industria têxtil, pode 
ser utilizado em formulações em pó e líquidas, para alvejantes, detergentes e 
limpadores. 

Possui alta solubilidade aquosa e fácil dispersão. 

Alta afinidade com fibras têxteis e intensidade de brancuras em tecidos de algodão. 

Efetivo em baixíssimas dosagens. 

Atua em cumprimento de onda 560nm, matiz amarelada. 

Poly OPT-AMS 
Branqueador óptico de excelente custo x benefício utilizado em House&Hold, I&I, 
pode ser utilizado em formulações em pó e liquidas, para alvejantes, detergentes e 
limpadores. 
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 Aminas Óxidas 

Grande efetividade como doador de espuma, e na limpeza em niveis de baixa 

dosagem. 

Aumento da estabilidade e vida útil de limpadores alcalinos a base de cloro. 

Alta resistencia a eletrólitos e meio oxidantes. 

Agente auxiliar do poder de limpeza e desengraxe. 

POLYAMINE LO 30 OX 
Amina terciária oxidada de cadeia laúrica, utilizada como estabilizante de eletrólitos, 
agente formador de espuma e tensoativo secundário. 

Grande efetividade como doador de espuma e viscosidade intermediária. 

Aumento da estabilidade e vida útil de limpadores alcalinos a base de cloro. 

Alta resistência a eletrólitos e meio oxidantes. 

Agente auxiliar do poder de limpeza e desengraxe.

POLYAMINE CO 30 OX 
Amina terciária oxidada de cadeia derivada do óleo de coco, estabilizante de 
limpadores clorados e a base de Peróxidos, tensoativo secundário. 

Grande efetividade como doador de viscosidade e espumação intermediária. 

Aumento da estabilidade e vida útil de limpadores alcalinos a base de cloro. 

Alta resistencia a eletrólitos e meio oxidantes. 

Agente auxiliar do poder de limpeza e desengraxe.

POLYAMINE MO 30 OX 
Amina terciária oxidada de cadeia mirística, utilizada como estabilizante de 
limpadores clorados e a base de Peróxidos, tensoativo secundário. 
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Enzimas

Estável em meio alcalino. 

Hidrolisa peptideos insolúveis, facilitando a remoção de manchas. 

Extremante útil em manchas proteicas no ambiente doméstico como molhos, sangue, 

grama, ovos e em processos de limpeza que tenham o sangue e seus derivados, 

como principal substrato. 

Excelente custo x benefício.  

POLYENZ P100 
Protease líquida de alta eficiência/ estabilidade, totalmente biodegradável, indicada para 
formulações de detergentes e limpadores.  

Hidrolisa o amido em oligossacarídeos menores, facilitando a remoção de manchas. 

Extremamente eficaz em manchas de carboidratos no ambiente domestico como 

amido, batata, catchup, pizza e em processos de limpeza que tenham carboidratos e 

seus derivados como principal substrato. 

Excelente custo x benefício. 

POLYENZ S100 
Amilase líquida de alto desempenho e estabilidade, indicada para formulações de 
detergentes e limpadores. 

Não danifica as fibras têxteis, aumentando o tempo de vida util do substrato. 

Excelente ação ant-pilling, melhor proteção / renovação em menos ciclos de lavagens. 

Compatível com as proteases, entregando maior estabilidade. 

Excelente resultado de brancura em tecidos. 

POLYENZ 200 
Celulase líquida de alto desempenho/ estabilidade, indicada para formulações de 
detergentes e limpadores. 
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LÍQUIDAS



Estável em meio alcalino. 

Hidrolisa peptídeos insolúveis, facilitando a remoção de manchas. 

Excelente performance na remoção de manchas proteicas ressecadas como 

sangue, ovos, grama e afins em processos de limpeza domésticos, institucionais 

e industriais. 

Maior atividade proteolítica quando comparada ao POLYENZ P100.  

POLYENZ PR 40L 
Protease líquida de alta eficiência/ estabilidade, totalmente biodegradável, indicado 
para formulações de detergentes e limpadores.  

Hidrolisa o amido em oligossacarídeos menores, facilitando a remoção de manchas. 

Excelente performance em baixas dosagens, removendo com mais facilidade as 

manchas de carboidratos no ambiente doméstico como amido, batata, catchup, pizza 

e em processos de limpeza que tenham carboidratos e seus derivados como 

substrato. 

Maior atividade amiolítica quando comparada a POLYENZ S100.

POLYENZ PR S100 
Amilase líquida de alto desempenho/ estabilidade, indicado para formulações de 
detergentes e limpadores líquidos. 

Estável em meio alcalino 

Essencial para remoção de carboidratos como goma guar, utilizados como 

espessantes em produtos industrializados como achocolatados, sorvetes, 

produtos a base de lactose, cosméticos, etc... 

Remove resíduos invisíveis à base de mananase, fornecendo efeito de limpeza 

profunda.

POLYENZ M100 
Mananase líquida de alto desempenho, indicada para formulações de detergente e 
limpadores líquidos.  
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Estável em meio alcalino e em uma ampla faixa de temperaturas. 

Essencial para remoção de gorduras em ambiente domestico como oleos vegetais, 

manteigas, batom e em processos de limpeza que tenham gorduras e seus derivados 

como principal substrato. 

Auxilia no processo de biodetergência, potencializando a performance dos 

tensoativos presentes na formulação, permitindo a sua otimização. 

PROTEASE + AMILASE + CELULASE + MANANASE

POLYENZ LP 100 
Lipase líquida de alto desempenho, indicada para formulações de detergente e 
limpadores líquidos.  

Excelente estabilidade enzimática, devido a tecnologia de grânulos Dupont. 

Sinergia com diversas formulações, principalmente em detergentes em pó. 

Maior remoção de manchas dificieis, entregando melhor custo x benefício. 

Efetivo em pequenas dosagens. 

POLYENZ 6030 MAX 
Blend enzimático otimizado com quatro diferentes enzimas para produtos de limpeza 
em pó com fins domésticos e institucionais.

PÓ



 Ativos de Desinfecção  - BASE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 

Alta eficácia contra principais microraganismos presentes em ambientes 

domésticos e industriais em geral. 

Efetivo em baixas concentrações e baixa toxicidade. 

Baixo custo agregado e facil manuseio. 

Facilmente potencializado com tensoativos não iônicos, catiônicos e 

complexantes.  

POLYQUAT 05/ 08 
Cloreto de alquil dimetil benzil amônio 50% e 80%, amplamente utilizado como ativo em 
sistemas de desinfecção. 
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Maior estabilidade enzimática, devido a tecnologia de grânulos Dupont, além de 

entregar resistencia a oxidação. 

Sinergia com diversas formulações, principalmente em produtos em pó que tenham 

presença de oxidantes. 

Maior remoção de manchas difíceis, entregando melhor custo x benefício. 

Efetivo em pequenas dosagens. 

POLYENZ 8010 PLUS 
Blend enzimático otimizado com quatro diferentes enzimas para produtos de limpeza 
em pó com fins domésticos e institucionais.
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Melhor relação custo X beneficio em relação aos quaternários de amônio tradicionais. 

Maior espectro de atuação (Cadeia C10 – C16) contra principais microorganismos. 

Indicador para formulações de desinfetantes de uso doméstico e institucional.

POLYBAC QT 80/ POLYBAC QT 80 MAX 
Mistura sinérgica de quaternários de amônio com cadeias diferenciadas, indicado para 
utilização em sistemas de desinfecção de uso doméstico e institucional. 

5° GERAÇÃO 

Atividade germicida superior.  

Maior resistência a águas duras e menor formação de espuma. 

Baixa toxicidade.

POLYBAC DDAC 
Cloreto de didecildimetil amônio (cadeia linear), ativo de desinfecção indicado para 
utilização como ativo desinfetante de uso industrial, devido à sua baixa toxicidade.

4° GERAÇÃO 



Apresenta ação bactericida, fungicida, algicida e virucida. 

Alta eficácia contra os principais microorganismos, utilizado em diversos sistemas de 

desinfecção. 

Eficaz em baixas concentrações e apresenta baixíssima toxicidade. 

Desestrutura a função osmótica da membrana celular dos microorganismos. 

Digluconato de Clorhexidina 
Composto sintético derivado das bis-biguanida em forma de Digluconato de Clorexidina 
com 20% de ativos. 

15

BASE BIGUANIDA

Alta eficácia no combate a microorganismos diversos. 

Baixo poder de espumação, sendo indicado para tratamento de piscinas e sistemas 

fechados. 

Eficaz em baixíssimos níveis de dosagem. 

Pode ser dosado em sinergismo com Sulfato de Cobre.

POLYBAC PQ 60 
Quaternário de amônio polimérico com alto poder algicida e baixa formação de espuma.



Altamente efetivo em formulações de desinfetantes domésticos, hospitalares, 

veterinários e industriais. 

Maior espectro de atuação e alta eficácia contra os principais microorganismos. 

Produto de fácil manipulação, não classificado como perigoso e baixíssima toxidez. 

Produto não corrosivo e efetivo em baixas concentrações.  

Polybac PHMB 
Poli (hexametileno biguanida) solução 20%, tensoativo catiônico com propriedades 
desinfectantes e antissépticas, indicado para produtos voltados para a saúde humana e 
animal. 

Eficaz contra os principais microorganismos, podendo ser utilizado em formulações 

para uso geral e hospitalar. 

Muito eficiente em baixas dosagens. 

Apresenta baixa toxicidade. 

Polybac DC 
Mistura sinérgica de ativos desinfectantes, especialmente desenvolvido para artigos 
não criticos (superficie fixa) e combater o vírus influenza-H1N1. 

Indicador de sujidades (matérica protéicas). 

Alta pureza, e eficaz em baixíssimos níveis de dosagem 

Não é necessário adição de surfactantes. 

Mais eficaz que os tradicionais glutaraldeídos.  

POLYBAC OPA 
Dialdeído de forma aromática, indicado para formulações de desinfetante alto nível, 
possui rápida ação com matéria proteica e evidência sua presença. 
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Aldeídos



 Conservantes

Largo espectro de atuação, excelente contra bactérias, leveduras e bolores. 

Indicado para formulações de base aquosas. 

Efetivo em pH de 4,0 até 9,0 e temperaturas até 40° graus. 

Aprovado globalmente e efetivo em baixas dosagens. 

Polybac 7D 
Mistura aquosa de clorometil isotiazolinona e metil isotiazolinona 1,5% (CMIT/MIT) usado 
na conservação de saneantes em geral, como substituto ao formaldeído.  

Ação dual (Fast e Slow Kill) devido a sinergia das isotiazolinonas com o halogênio. 

Largo espectro de atuação, excelente contra bactérias, leveduras e bolores. 

Indicado para formulações de base aquosas. 

Efetivo em pH de 4,0 até 9,0 e temperaturas até 40° graus. 

Aprovado globalmente e efetivo em baixas dosagens. 

Polybac 8D 
Mistura aquosa de clorometil isotiazolinona, metil isotiazolinona e derivados de 
halogênios, usado na conservação de saneantes em geral. Última tecnologia em termos 
de conservação “IN-CAN”, como substituto ao formaldeído.  
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BASE ISOTIAZOLINONAS



Largo espectro de atuação, excelente contra bactérias, leveduras e bolores. 

Excelente atividade em qualquer faixa de pH (1-14), bem como, temperaturas até 

120°C. 

Aprovado globalmente e efetivo em baixas dosagens. 

Poly MK10N 
Solução aquosa de benzoisotiazolinona (BIT) a 10%, utilizado na conservação de 
produtos saneantes em temperatura e ph extremos.  

Amplo espectro de atuação. 

Efetivo contra bacterias gram-positivas e gram-negativas, fungos e leveduras. 

Fácil de manipular, com boa solubilidade. 

Alta pureza. 

Linha Preventol 
Orto Fenil Fenol / Orto Benzil Paracloro Fenol / Paracloro MetaCresol e seus sais. Os 
compostos fenólicos possuem excelente poder de desinfecção, utilizados no combate de 
microorganismos presentes em meios adversos, como pH e temperaturas extremas. 
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COMPOSTOS FENÓLICOS



 Conservantes

Amplo espectro de atuação. 

Efetivo contra bacterias gram-positivas e gram-negativas, fungos e leveduras. 

Facil de manipular, com boa solubilidade. 

Alta pureza. 

TRICLOSAN 
Potente agente antibacteriano e antifúngico de amplo espectro, adequado para uma 
série de aplicações, tais como cuidados com a pele, cuidados bucais, produtos de limpeza 
para uso doméstico e institucional. 

Altamente efetivo contra bactérias que são comumente encontradas na pele. 

Efetivo em baixas concentrações. 

Não é nocivo, nem irritante para a pele e olhos em concentrações normais de uso. 

Ação prolongada. 

POLYBAC TCC 
Microbicida para utilização em shampoos e sabonetes em barra, de largo espectro de 
atuação, enquadrado dentro das regulamentações da ANVISA e FDA. 
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 Fosfonatos

Aumenta o tempo de vida útil de sistemas liberadores de oxigênio. 

Agente deionizante quimico, redutor da concentração de íons metálicos. 

Evita incrustações inorganicas em tubulações e tanques de processo. 

Auxilia na fixação de corantes e essencias em formulações diversas. 

Efetivo em baixíssimas dosagens.  

Polydisperse H-1 
1-Hidroxietileno-1,1 ácido disfosfônico (Ácido etidrônico). Poderoso complexante e 
sequestrante de íons metálicos e estabilizante. 

Aumenta o tempo de vida útil de sistemas liberadores de oxigênio. 

Agente deionizante químico, redutor da concentração de íons metálicos. 

Evita incrustações inorganicas em tubulações e tanques de processo. 

Substitui os sais de EDTA como agente sequestrante em formulações de limpadores, 

com melhor eficácia e custo X beneficio. 

Efetivo em baixíssimas dosagens.  

POLYDISPERSE Na2 / Na4 
1-Hidroxietileno-1,1 ácido disfosfônico (Etidronato dissódico/ tetrassódico). Poderoso 
complexante e sequestrante de íons metálicos e estabilizante para formulações com pH 
4,0 á 9,0 e acima de 9,0. 
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Age em sinergismos com maior poder de sequestro e dispersão. 

Aumenta o tempo de vida útil de sistemas limpadores de oxigênio. 

Atua como anti-redepositante em formulações de limpadores. 

Efetivo em níveis baixos de dosagens. 

POLYDISPERSE HEDP PLUS 
Blend de complexantes de íons metálicos e estabilizantes de Peróxido de Hidrogênio e 
outros oxidantes, indicado para sequestro e dispersão no controle de dureza em alvejantes 
e limpadores. 

Indicado como sequestrante de metais para formulações de limpadores diversos. 

Evita incrustações inorganicas em tubulações e tanques de processo. 

Maior cadeia em relação ao HEDP e maior estabilidade em faixa maior de pH. 

Efetivo em níveis baixos de dosagens. 

POLYDISPERSE A-1 
Ácido trimetileno fosfônico, ácido complexante e sequestrante de íons 
metálicos e estabilizante. 
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 Antiespumantes

Quimicamente inerte a líquidos formadores de espumas. 

Desempenho inalterado em faixas de pH extremos. 

Alta eficácia na quebra e retardamento de espumas. 

Efetivo em baixas concentrações.  

Poly AE 101 
Emulsão de silicone 10%, atua em formulações aquosas de detergentes e produtos de 
limpeza com pH ácido ou alcalino. 



Baixa formação de residuos interferentes. 

Resistência a altas temperaturas. 

Efetivo em baixas concentrações. 

Tri-Isobutil-Fosfato (TIBP) 
Anti-espumantes a base de fósforo para sistemas aquosos, agentes supressores e 
controladores de espuma, isento de silicone e olefínicos. 
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 Plastificantes

Excelente compatibilidade com emulsões acrílicas (com ou sem cross-link). 

Plastificante comprovadamente de melhor performance utilizado em ceras acrílicas 

alto-brilho. 

Confere plastificação uniforme e auxilia no nivelamento do filme seco. 

Globalmente aprovado. 

Polyflex TBEP 
Tributóxi etil fosfato (Éster fosfatado), conhecido mundialmente por sua 
excelente performance no tratamento de piso em formulações de ceras auto-brilho. 

Apresenta excelente poder de detergência mesmo em águas duras. 

Tensoativo de baixa formação de espumas. 

Excelente para formulações de limpadores aplicados em circuito fechado (ex. 

Maquinas de lava-louças). 

Poly FL 61 / Poly FL 62 
Copolímero em bloco etoxilado e propoxilado, utilizado como tensoativo baixa-espuma 
em formulações de limpadores diversos. 

 Polímeros Funcionais
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Atua diretamente como dispersante e auxilia na remoção de íons. 

Excelente poder de dispersão em sistemas que apresentam interfêrencia de sais, 

diminuindo a viscosidade do sistema, bem como, aumentando a solubilidade dos 

componentes da formulação. 

Efetivo em baixos níveis de dosagem. 

Polydisperse HDP 04 
Poliacrilato de sódio 40% de baixo peso molecular, com característica aniônica, atua 
como dispersante e sequesntrante de sais em sistemas aquosos. 

Alto poder de dispersão de íons metálicos e redução na formação de incrustações. 

Auxilia na estabilização da formulação. 

Atua como anti-redepositante em formulações de limpadores liquidos 

Eficaz em baixas dosagens de uso. 

Polydisperse P-50N 
Copolímero acrílico maleico de característica aniônica, aplicado como agente 
dispersante em formulações diversas. 

Alta eficácia como ativo em formulações de multi-uso, desengraxantes e limpadores. 

Extremamente fácil de ser formulado, compatível com sistemas não iônicos e catiônico. 

Ação emulsionante, atua diretamente em sujidades orgânicas, com pequeno enxágue 

para remoção total das sujidades, e médio poder de formação de espumas. 

Produto ecologicamente correto. 

Poly TA 622B 
Mistura de tensoativos multifuncionais base álcool primário etoxilado e aminas oxidadas, 
principalmente utilizado em sistemas de limpeza em geral. 

 Tensoativos Multifuncionais



Apresenta excelente performance como limpador em sistemas alcalinos. 

Aceita aumento de viscosidade com espessantes diversos. 

Extremamente facil de ser formulado, compatível com sistemas não-iônicos e 

catiônicos e totalmente solúvel em meios polares. 

Apresenta ação emulsionante, atuando diretamente em sujidades orgânicas, sendo 

necessário pequeno enxague para remoção total das sujidades. 

Poly TA 100 
Mistura de tensoativos multifuncionais base álcool primário etoxilado, anfôteros e 
aminas oxidadas, principalmente utilizado em sistemas de limpeza geral. 
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Possui 80% de ativos e associado com outros tensoativos multifuncionais, 

potencializa a performance de limpeza. 

Estável em todas as faixas de P.H. 

Fácil manipulação e baixa toxicidade

POLY TA 80 
Tensoativo catiônico que possui ação desengraxante e descarbonizante, indicado para 
formulações de detergentes e limpadores em geral.



Fácil manipulação. 

Excelente ativo detergente e alvejante para têxtil. 

Emulsionante e oxidante de sujidades orgânicas, com ação de limpeza, clareamento 

e desinfecção das superficies. 

Produto de excelente performance. 

POLY OXXY 25 
Mistura sinérgica de tensoativos e agentes oxidantes estáveis, principalmente utilizado 
em formulações de alvejantes, limpadores a base de peróxido de hidrogênio. 
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Excelente resistência à presença de alcális, bem como, eletrólitos fortes. 

Fácil manipulação e alto grau de solubilidade em meio aquoso. 

Confere estabilidade e pode de limpeza secundário em formulações hiper alcalinas. 

Produto ecologicamente correto. 

ALKALIZ P40 
Mistura otimizada de tensoativos não iônicos com poliglucosídeos, especialmente 
desenvolvido para a utilização em formulações e desengraxantes com alta concentração 
de álcalis. 

Compatível com diversos sistemas (aniônicos, catiônicos e iônicos). 

Resistencia ao Ácido Nítrico, Ácido Clorídrico, entre outros. 

Alto poder de detergência. 

Eficaz em meios extremos. 

POLY HFOAM 55 
Mistura sinérgica de tensoativos primários com sais orgânicos, desenvolvido para 
limpadores e decapantes ácidos, possui alta resistencia química e compatibilidade com 
ácido nítrico e demais.  



 Inibidores de corrosão

Excelente para Cobre e suas ligas, Aço, Ferro fundido, Níquel, Cádmo, entre outras. 

Rápida formação de filme protetivo ao metal. 

Isento de enxofre e aplicável para formulações do segmento automotivo. 

POLY BZT 100 / POLY TLZ 100  
(Benzotriazol e Toliltriazol)  
Inibidores de corrosão para sistemas fechados ou contínuos, em metais e ligas não ferrosas. 

Formação de microfilme no substrato, evitando a corrosão por pite. 

Extremamente estável em todos as faixas de pH. 

Efetivo em formulações com grandes concentrações de ácido. 

Evita a corrosão direta, aumentando o tempo de vida útil do metal. 

POLY OX 05 
Mistura de aminas, triazóis e tiuréias, poderoso inibidor de corrosão para formulações de 
limpadores, decapantes ácidos e alcalinos. 

Excelente solubilizante em álcool e ação amargurante. 

Amplamente utilizado em produtos de uso geral para evitar ingestões indevidas. 

Produto estável em diferentes faixas de pH e meios. 

Fácil solubilidade em sistemas aquosos, alcoólicos e solventes. 

Garante maior segurança e atende à legislação no uso de produtos perigosos.  

POLY BDN 100/ POLY BDN 20 
Benzoato de Denatônio em pó e líquido, utilizado como desnaturante (amargurante) em 
sistemas alccoólicos. 
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 Aditivos Especiais



Apresenta boa estabilidade ao congelamento, descongelamento e à ação mecânica. 

Ótima resistencia a eletrólitos e compatibilidade com outras dispersões. 

Excelente compatibilidade com sistemas aniônicos, catiônicos e não-iônicos. 

Efetivo mesmo em baixas concentrações.  

POLY HD 50/ POLY HDM 
Dispersão aquosa de um copolímero acrílico isento de plastificante, utilizado como agente 
opalescente (opacificante) em formulações de limpadores e desinfetantes. 

Possui maior solubilidade aquosa em temperatura ambiente 

Proporciona excelente maciez ao tecido por longos períodos de tempo. 

Utilizado para o mercado institucional, formulações de amaciantes concentrados e, 

também, indicado para fabricação de bases para fins domésticos. 

Excelente ação custo x benefício.  

POLYSOFT TEQ 90 
Molécula Dialquil Ester Amônio Metil Sulfato 90%, ecologicamente correta e alta 
performance. 

27

Produto sustentável, de baixa toxicidade, alta degradabilidade e altamente solúvel. 

Excelente sequestrante para os sais de Cálcio, Bário, Ferro, Magnésio, Níquel, 

Zinco e outros. 

Resistencia térmica acima de 200°C.  

POLYDISPERSE GLDA 
Poderoso agente quelante de ultima geração, elaborado com base na bioquímica do 
açúcar, é ecologicamente correto devido sua alta degradabilidade e baixa toxicidade. 



A Polyorganic Tecnologia Ltda. é a sua fornecedora especializada em 
produtos químicos de performance e uma vasta gama de matérias-primas de 
última geração. 
 
Oferecemos os melhores produtos, serviços e estrutura técnica para contribuir 
com a sustentabilidade por meio de soluções ecologicamente corretas. 
 
Fundada em abril de 1993, por mais de 25 anos estabelecemos parcerias 
sólidas com nossos clientes, fornecemos soluções de qualidade inquestionável 
desenvolvidos pelas maiores multinacionais dos setores de matérias-primas e 
somos certificados ISO 14001 desde 2012 e ISO 9001 desde 2003. 
 
Conte com a nossa parceria, excelência de atendimento e garanta sempre a 
melhor performance para seus produtos.

(11) 5538-4445 / 5044-4445 
atendimento@polyorganic.com.br 

Av. Vereador José Diniz 3651 – 6º e 8º Andar 
Brasil / SP / São Paulo / Campo Belo 

CEP: 04603-004 
www.polyorganic.com.br


