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Somos MORCHEM. Com fundação em 2013, tem como actividade  
principal a produção e comercialização de produtos químicos diversos.

Usufruindo da larga experiência do seu fundador na área das especialidades 
químicas, mercado onde a competitividade e a qualidade dos produtos  
são o mais importante fator de expansão económica, rapidamente a  
Empresa se posicionou de forma a assegurar um crescimento sustentado.

Sedeada em Alhos Vedros, no concelho da Moita a infra-estrutura com  
cerca de 600 m2, equipada com linha de fabrico, armazém, laboratório  
e serviços administrativos, possui os recursos humanos e a localização  
estratégica que permitem responder a encomendas, de qualquer local  
do país, num máximo de 48h.

QUEM SOMOS NÓS

cerca de 600 m2, equipada com linha de fabrico, armazém, laboratório 
e serviços administrativos, possui os recursos humanos e a localização 
estratégica que permitem responder a encomendas, de qualquer local 
do país, num máximo de 48h.
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PLATISOL-BAC
Detergente bactericida para lavagem  
manual de loiça
REF: 1127PLATBC

Detergente líquido com acção bactericida 
para lavagem manual da loiça, porcelanas, 
cristais e utensílios de cozinha.

PLATISOL DERM
Detergente para lavagem de loiça
REF: 1127PLATD

Platisol é um produto biodegradável  
com uma acção elevada no  
desengorduramento da louça.  
Sendo inofensivo para a pele, dispensa  
o uso de luvas.

PLATISOL
Detergente para lavagem de loiça
REF: 1127PLAT

Platisol é um produto biodegradável com 
uma acção elevada no desengorduramento 
da louça. Sendo inofensivo para a pele, 
dispensa o uso de luvas.

PLATISOL L
Detergente para lavagem de loiça
REF: 1127PLTL

Platisol é um produto biodegradável com 
uma acção elevada no desengorduramento 
da louça. Sendo inofensivo para a pele, 
dispensa o uso de luvas.

VENEPLATE
Detergente líquido concentrado para loiça
REF: 1156VPLT

Excelente limpeza em leitarias, pastelarias, 
processadoras de alimentos, matadouros, 
refeitórios industriais, restaurantes e  
hotéis. Limpa frigideiras, panelas, caçarolas,  
copos e loiça sem deixar marcas.

SUPER MATIC
Detergente para máquina de lavar loiça
REF: 1119SM

Líquido de alta densidade próprio para 
emulsionar e remover gordura e sujidade 
que se aderem à louça. É um produto de 
baixa espuma destinado a máquinas  
automáticas que lavem com água quente. 
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SUPER MATIC AD
Detergente para lavagem de loiça
REF: 1119SMAD

Líquido de alta densidade próprio para 
emulsionar e remover gordura e sujidade 
que se aderem à louça. É um produto de 
baixa espuma destinado a máquinas au-
tomáticas que lavem com água quente.

GLAS-MATIC
Secante e abrilhantador para máquina  
lavar loiça
REF: 1117GM

Recomenda-se para evitar as incrustações 
calcárias que resultam das operações  
de lavagem nas máquinas automáticas, 
deixando a louça seca e brilhante.
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CLINER ESPECIAL
Sabonete para mãos com ação bactericida
REF: 1111CSP

Produto especialmente concebido para 
limpeza, protecção e desinfecção das mãos. 
Pode ser utilizado em clínicas, fábricas de 
produtos alimentares, restaurantes, talhos, 
peixarias, lares, creches, hotéis, etc.

V.Q. 27
Gel desinfetante para as mãos
REF: 1199VQ27

De baixa viscosidade e odor característico, 
baseado numa formulação equilibrada de 
álcoois, protectores, para que garanta uma 
desinfecção rápida sem deixar resíduos 
nocivos e dar protecção às suas mãos.

CLINER PÉROLA
Sabonete perfumado para mãos
REF: 1110CPER

O produto contém emulsionantes de  
óleos e outras gorduras, suavizantes,  
lanolina e glicerina, os quais fazem deste 
produto uma fórmula extremamente  
eficaz para a limpeza das suas mãos. 

CLINER PÉROLA EXOTIC
Sabonete perfumado para mãos
REF: 1110CPER

O produto contém emulsionantes de  
óleos e outras gorduras, suavizantes,  
lanolina e glicerina, os quais fazem deste 
produto uma fórmula extremamente  
eficaz para a limpeza das suas mãos. 

CLINER PÉROLA PURE FEELING
Sabonete perfumado para mãos
REF: 1110CPER

O produto contém emulsionantes de  
óleos e outras gorduras, suavizantes,  
lanolina e glicerina, os quais fazem deste 
produto uma fórmula extremamente  
eficaz para a limpeza das suas mãos. 
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LIMPICERA
Limpeza e Manutenção de Pavimentos  
com cera
REF: 1114LP

Numa única operação, limpa, embeleza  
e protege os pavimentos de vinil, linóleo, 
tijoleira, mosaicos, mármores, corticites e 
quase todos os tipos de madeira. 

PAVICLEAN
Desengordurante desincrustante  
de base ácida
REF: 1403PAVIC

Formulado com agentes emulsionantes de 
eficácia comprovada, recomendado para 
qualquer tipo de lavagens em pavimentos, 
quer por processo manual ou em máquinas.

BRICERA
Cera acrílica auto-brilhante, anti-derrapante
REF: 1102BRI

De grande dureza e resistência acima da 
média. Bricera é altamente rentável, pois  
tem um grande poder de cobertura,  
bastando uma primeira camada para que  
se verifique uma diferença considerável.

BRICERA MADEIRA
Cera acrílica auto-brilhante, anti-derrapante
REF: 1102BRIM

De grande dureza e resistência acima da 
média. Bricera é altamente rentável, pois  
tem um grande poder de cobertura,  
bastando uma primeira camada para que  
se verifique uma diferença considerável.

BRICERA TIJOLEIRA
Cera acrílica auto-brilhante, anti-derrapante
REF: 1102BRIT

De grande dureza e resistência acima da 
média. Bricera é altamente rentável, pois  
tem um grande poder de cobertura,  
bastando uma primeira camada para que  
se verifique uma diferença considerável.

VENE-N-F
Multi-usos para todas as superfícies
REF: 1162VNF

De PH quase neutro não estraga  
superfícies pintadas, cabedal, napas,  
plástico, fórmica, nem corrói os metais e é 
100% biodegradável. Indicado para  
remover riscos de caneta das secretárias. 
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PAVIMAQUE
Desengordurante especial pavimentos
REF: 1190PMQ

Indicado na limpeza e desengorduramento 
de pavimentos em cimento, tijoleira  
são Paulo, pisos de tartan ou similares, 
oficinas e estações de serviço.

POLYCER
Spray de limpeza/manutenção
REF: 11194PLYC

Spray de elevado brilho para limpeza/ 
manutenção e utilização em pavimentos  
protegidos ou não protegidos. Pode ser 
usado com monodiscos de baixa ou alta 
velocidade (165-1200 rpm).

TOPSEL
Selante de pavimentos em pedra
REF: 1194TPS

Emulsão de elevado brilho especialmente 
concebida para a cobertura de pavimentos 
de pedra, tijoleira, cerâmica não brilhante  
e mármore.

VENE-RECER
Decapante de Cera com Espuma  
Controlada
REF: 1125VRC

Especialmente ideal para limpar o chão,  
removendo ao mesmo tempo a cera velha e  
toda a sujidade entranhada, deixando-o pre-
parado para receber a nova aplicação de cera.

V.Q. 1 E
Desengordurante de alta concentração  
para lavagem de pavimentos e camiões
REF: 1065VQ1E

Hidrossolúvel, saponificado, remove  
eficazmente as gorduras, fuligem, óleos, 
restos de tinta e sujidades diversas.

V.Q. 700
Desengordurante multi-usos  
com controlo de espuma
REF: 1112VQ700

Concentrado, com espuma controlada  
e com grande poder desengordurante. É 
adequado para limpezas de carácter geral 
em ambiente industrial e institucional.
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HOTELARIA, HIGIENE E DESINFEÇÃO Limpeza e Tratamento de Pavimentos

V.Q.LIM FLORAL
Detergente multiusos para todas  
as superfícies
REF: 13412VQLF

Multiusos para limpeza de todo tipo de 
superfícies. Não estraga superfícies  
pintadas, nem corrói os metais e sendo 
totalmente biodegradável.

V.Q.LIM LAVANDA
Detergente multiusos para todas  
as superfícies
REF: 13412VQLAV

Multiusos para limpeza de todo tipo de 
superfícies. Não estraga superfícies  
pintadas, nem corrói os metais e sendo 
totalmente biodegradável.

V.Q.LIM PINHO
Detergente multiusos para todas  
as superfícies
REF: 13413

Multiusos para limpeza de todo tipo de 
superfícies. Não estraga superfícies  
pintadas, nem corrói os metais e sendo 
totalmente biodegradável.

V.Q.LIM VIOLET
Detergente multiusos para todas  
as superfícies
REF: 13412VQLV

Multiusos para limpeza de todo tipo de 
superfícies. Não estraga superfícies  
pintadas, nem corrói os metais e sendo 
totalmente biodegradável.
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HOTELARIA, HIGIENE E DESINFEÇÃO Ambientadores

AEROAMB ANTI-TABACO
Ambientador e Purificador do Ar
REF: 1101AMBT

A aplicação regular de Aeroamb elimina  
as atmosferas viciadas pelo tabaco,  
humidade e outros odores, purificando  
o ar,  tornando o ambiente de trabalho  
ou lazer mais agradável.

AEROAMB EXOTIC
Ambientador e Purificador do Ar
REF: 1101AMBE

A aplicação regular de Aeroamb elimina  
as atmosferas viciadas pelo tabaco,  
humidade e outros odores, purificando  
o ar,  tornando o ambiente de trabalho  
ou lazer mais agradável.

AEROAMB FLORAL
Ambientador e Purificador do Ar
REF: 1101AMBF

A aplicação regular de Aeroamb elimina  
as atmosferas viciadas pelo tabaco,  
humidade e outros odores, purificando  
o ar,  tornando o ambiente de trabalho  
ou lazer mais agradável.

AEROAMB MAÇÃ
Ambientador e Purificador do Ar
REF: 1101AMBM

A aplicação regular de Aeroamb elimina  
as atmosferas viciadas pelo tabaco,  
humidade e outros odores, purificando  
o ar,  tornando o ambiente de trabalho  
ou lazer mais agradável.

AEROAMB PURE FEELING
Ambientador e Purificador do Ar
REF: 1101APF

A aplicação regular de Aeroamb elimina  
as atmosferas viciadas pelo tabaco,  
humidade e outros odores, purificando  
o ar,  tornando o ambiente de trabalho  
ou lazer mais agradável.

AEROAMB VIOLETA
Ambientador e Purificador do Ar
REF: 1101AMBV

A aplicação regular de Aeroamb elimina  
as atmosferas viciadas pelo tabaco,  
humidade e outros odores, purificando  
o ar,  tornando o ambiente de trabalho  
ou lazer mais agradável.
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HOTELARIA, HIGIENE E DESINFEÇÃO Desinfetantes

GERMEN AD
Fungicida, germicida e bactericida
REF: 1201GMAD

As suas propriedades são definitivas no  
combate contra o vírus da Gripe A,  
Estafilococos Aureus, Salmonelas,  
Eschericia coli, etc.  Este produto elimina 
99% dos organismos existentes.

GERMEN
Fungicida, germicida e bactericida
REF: 1201GM

As suas propriedades são definitivas no  
combate contra o vírus da Gripe A,  
Estafilococos Aureus, Salmonelas,  
Eschericia coli, etc.  Este produto elimina 
99% dos organismos existentes.

MULTI-GERMEN
Limpeza controlo germicida e fungicida
REF: 1159MG

As suas propriedades são definitivas no  
combate contra o vírus da Gripe A,  
Estafilococos Aureus, Salmonelas,  
Eschericia coli, etc.  Este produto elimina 
99% dos organismos existentes.

QUIPUR
Detergente bactericida multi-usos  
de alta concentração
REF: 1193QPR

Actua de forma distinta sobre as superfícies 
a tratar, tais como vinil, tijoleira, mármore, 
azulejos, etc. Excelente na lavagem de pavi-
mentos encerados, sem desgastar o brilho.

VENELIM FLORAL
Detergente germicida e bactericida
REF: 1129VF

Actua instantaneamente com qualquer  
tipo de água. Desinfetante muito eficaz  
contra as bactérias GRAM positivas e  
negativas, assim como evita também  
o fungo do “Pé de Atleta”.

VENELIM LAVANDA
Detergente germicida e bactericida
REF: 1129VLAV

Actua instantaneamente com qualquer  
tipo de água. Desinfetante muito eficaz  
contra as bactérias GRAM positivas e  
negativas, assim como evita também  
o fungo do “Pé de Atleta”.
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HOTELARIA, HIGIENE E DESINFEÇÃO Desinfetantes

VENELIM PINHO
Detergente germicida e bactericida
REF: 1129VP

Actua instantaneamente com qualquer  
tipo de água. Desinfetante muito eficaz  
contra as bactérias GRAM positivas e  
negativas, assim como evita também  
o fungo do “Pé de Atleta”.

VENELIM VIOLET
Detergente germicida e bactericida
REF: 1129VLV

Actua instantaneamente com qualquer  
tipo de água. Desinfetante muito eficaz  
contra as bactérias GRAM positivas e  
negativas, assim como evita também  
o fungo do “Pé de Atleta”.

V.Q. 9
Detergente clorado perfumado
REF: 13045

Produto especialmente formulado  
tendo em conta as exigências na indústria 
alimentar. Limpa e desinfecta  
simultaneamente todo o tipo de  
superfícies.
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HOTELARIA, HIGIENE E DESINFEÇÃO Desengordurantes

SOL-AQUA
Multi-usos económico
REF: 1136SOAQ

Desengordurante de base alcalino,  
hidrossolúvel, biodegradável, com forte  
capacidade de limpeza. Remove fuligens, 
gordura, óleos, negro de fumo, tinta de 
esferográfica, marcadores e riscos de lápis.

VENE-100
Removedor de Manchas em Porcelanas  
e Ladrilhos
REF: 1131V100

Mantém as instalações sanitárias limpas  
e sem cheiros desagradáveis, eliminando  
óxidos e manchas, mantendo todo o  
ambiente aromatizado.

VENE-100 GEL
Desengordurante desincrustante  
para sanitários concentrado
REF: 1131V100G

Mantém as instalações sanitárias limpas  
e sem cheiros desagradáveis, eliminando  
óxidos e manchas, mantendo todo o  
ambiente aromatizado.

VENECLEAN
Desengordurante alcalino
REF: 1139VCL

Produto concentrado, que pode ser  
utilizado sobre qualquer superfície, para 
limpar gordura, cera, carvão, óleos, etc.  
Ideal para limpar máquinas, cortinas,  
tapetes de vinil, mosaicos, azulejos, etc.

V.Q. 2
Desengordurante para fornos e fogões
REF: 1140VQ2

Produto útil para eliminar depósitos de 
gorduras coladas, carvão e resíduos de 
alimentos nos equipamentos de cozinhas, 
limpando com facilidade, fornos, grelhas, 
filtros, panelas, sertãs e toda a superfície.

V.Q. 300
Desengordurante multi-usos
REF: 1195VQ300

Altamente eficaz, na limpeza interior de 
qualquer tipo de carruagens (comboio,  
metro), autocarros. Produto de alto  
rendimento, visto fazer a limpeza geral,  
quer em tectos, paredes e pavimentos.
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HOTELARIA, HIGIENE E DESINFEÇÃO Desengordurantes

PAVIMAQUE
Desengordurante especial para  
pavimentos
REF: 1190PMQ

Indicado na limpeza e desengorduramento 
de pavimentos em cimento, tijoleira são 
Paulo, pisos de tartan ou similares,  
oficinas e estações de serviço.

V.Q. 1 E
Detergente de alta concentração 
para lavagem de pavimentos e camiões
REF: 1065VQ1E

Desengordurante hidrossolúvel,  
saponificado, que remove eficazmente  
as gorduras, fuligem, óleos, restos de  
tinta e sujidades diversas.

V.Q. 700
Desengordurante multi-usos  
com controlo de espuma
REF: 1112VQ700

Concentrado, com espuma controlada  
e com grande poder desengordurante. É 
adequado para limpezas de carácter geral 
em ambiente industrial e institucional.
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HOTELARIA, HIGIENE E DESINFEÇÃO Específicos

BRIMAD
Protetor e Abrilhantador de Madeira,  
Lacados, Fórmica, Vinil, etc
REF: 1104BMD

INOX CLEAN
Limpeza e Abrilhantador de Inox
REF: 1158INCL

Inox Clean é uma fórmula devidamente  
produzida para a protecção e  
abrilhantamento de todas as superfícies  
de inox, bem como de alumínios  
anodizados.

SUPER 88
Desentupidor Líquido Concentrado
REF: 1131S88

Dissolve e Liquidifica Gordura, Papel,  
Lama, Tecido, etc. Somente para uso  
industrial.

VENE-BAN ECO
Desengordurante e desodorizante ecológico
REF: 1142VBE

Derivado à sua elevada concentração,  
permite obter excelentes resultados de 
limpeza, desengorduramento e desodo-
rização de contentores do lixo e outros 
materiais, com grandes diluições em água.

VENE-DESINC
Desincrustante para Caldeiras  
e Equipamentos de Refrigeração
REF: 1142VD

Desincrusta e desoxida caldeiras de  
vapor, refinação de petróleo, tubagens de  
condução de água. Indicado para descalcifi-
cação de máquinas de lavar loiça industriais.

V.Q. 24
Protetor Anti-Desgaste,  
Selante de Pavimentos e Empenas
REF: 1199VQ24

Confere aos pavimentos de cimento uma 
camada superficial extremamente  
resistente ao desgaste, aos óleos vegetais, 
gorduras e águas.
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VENECAR
Detergente concentrado para viaturas
REF: 1137VCAR

Especialmente concebido para a limpeza  
de automóveis, lanchas, autocarros,  
camiões. Elimina sujidades, gorduras  
e lamas sem prejudicar o brilho original  
dos materiais.

V.Q. 1 E
Detergente de alta concentração 
para lavagem de pavimentos e camiões
REF: 1065VQ1E

Desengordurante hidrossolúvel,  
saponificado, que remove eficazmente  
as gorduras, fuligem, óleos, restos de  
tinta e sujidades diversas.

V.Q. 1
Detergente para pré-lavagem  
de automóveis
REF: 1065VQ1

Desengordurante hidrossolúvel,  
saponificado, que remove eficazmente  
as gorduras, fuligem, óleos, restos de  
tinta e sujidades diversas.

V.Q. 8
Detergente com cera para lavagem auto
REF: 1179VQ8

Não danifica a pintura ou qualquer outro 
elemento da viatura. Possui componentes 
desengordurantes de alto rendimento.
Secagem rápida e sem esforço.

V.Q. 21
Detergente com espuma ativa para 
lavagem de automóveis
REF: 1151VQ21

Aumenta o tempo de contacto sobre a  
carroçaria dos veículos, eliminando  
sujidades, gorduras e lamas sem  
prejudicar o brilho original dos materiais.

SHINE-CAR
Champô económico para viaturas
REF: 1137SCAR

Actua instantaneamente com qualquer tipo  
de água, mesmo de grande alcalinidade.  
É biodegradável. Não polui nem prejudica  
as fossas sépticas. Não contem produtos 
cáusticos, é óptimo desengordurante.
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PARQUE AUTOMÓVEL E METALOMECÂNICA Boutique

CAR-BRIL-L
Protetor de tabliers e pára-choques
REF: 1104CL

Emulsão de aspeto leitoso sendo um  
excelente protetor de tabliers e  
para-choques de plástico, dando um  
aspeto de limpeza e restaurando a cor 
original.

CARBRIL
Protetor de tabliers e pára-choques
REF: 1104

Excelente protetor de tabliers e pára-
choques de plástico, dando um aspecto  
de limpeza e restaurando a cor original.
Car-Bril não tem o cheiro inconveniente  
da maioria dos seus similares.

CARPET E.C.
Detergente de espuma control,  
para lavagem de tapetes
REF: 1106CPEC

A sua acção de limpeza emulsiona e dissolve 
a sujidade e as gorduras que se aderem às 
fibras dos tecidos. Para utilizar na lavagem 
de tapetes com máquina ou manual.

CERAUTO
Cera hidrofugante para acabamentos  
em viaturas
REF: 1179CRT

Cerauto restaura o brilho perdido, evitando  
a aderência de poeiras, lama e outras  
sujidades, evitando a agressividade dos  
raios solares e da salinidade.

PNEUBRIL
Protetor e abrilhantador de pneus
REF: 1118PBRL

É um produto ideal para uma protecção  
perfeita das borrachas, contra a sua 
desidratação e consequente gretagem, 
impedindo também a aderência das  
poeiras e lamas.

PNEU-CLEAN
Limpeza e abrilhantador dos pneus
REF: 1118PCL

Especialmente formulado para limpar,  
proteger e dar brilho a pneus e pára-choques 
dos automóveis. Actua como repelente de 
águas, sendo assim ideal para aplicar no 
Inverno (clima chuvoso).
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PARQUE AUTOMÓVEL E METALOMECÂNICA Boutique

REFRI
Refrigerante e anti-congelante  
para motores concentrado
REF: 1176REF70

Contem etileno glicol, funcionando como  
anti-congelante, refrigerante e como  
anti-corrosivo em todos os sistemas de  
refrigeração de motores combustão interna.

REFRI AD ROSA
Refrigerante e anti-congelante  
para motores, aplicação direta
REF: 1176REFAD

Contem etileno glicol, funcionando como  
anti-congelante, refrigerante e como  
anti-corrosivo em todos os sistemas de  
refrigeração de motores combustão interna.

REFRI AD VERDE
Refrigerante e anti-congelante  
para motores, aplicação direta
REF: 1176REFAD

Contem etileno glicol, funcionando como  
anti-congelante, refrigerante e como  
anti-corrosivo em todos os sistemas de  
refrigeração de motores combustão interna.

VENECLEAN 80
Detergente com base ácida para limpeza
REF: 1142VD

Pode ser utilizado sobre qualquer  
superfície, para limpar gordura, cera,  
carvão, óleos, etc. É ideal para limpar  
máquinas, cortinas, tapetes de vinil,  
mosaicos, azulejos, fórmica, etc.

VENEGLASS C
Limpa-vidros concentrado
REF: 1194VGLASSC

Ideal na limpeza de cerâmicas, vidros,  
espelhos, vitrinas, etc. Elimina gorduras, 
insectos aderido aos vidros, marcas de  
dedos, tintas, mantendo as superfícies  
limpas por mais tempo.

V.Q. 800
Detergente de limpeza  
e abrilhantador de jantes
REF: 1138VQ800

Remove a oxidação sobre o alumínio, a 
fuligem produzida pelos tubos de escape  
e os resíduos dos travões com extrema 
facilidade e sem manchar.
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PARQUE AUTOMÓVEL E METALOMECÂNICA Lava Mãos Oficinal

CLINER MECÂNICO
Sabão para limpeza e proteção das mãos
REF: 1195CMECANICO

O produto contém emulsionantes de óleos 
e outras gorduras, suavizantes, lanolina e 
glicerina, os quais fazem deste produto  
uma fórmula extremamente eficaz para  
a limpeza das suas mãos.

VENEGEL
Gel para limpeza das mãos
REF: 1044VG

Tem um intenso poder de limpeza  
da sujidade acumulada sobre a pele,  
mantendo a epiderme suave e protegida 
pela acção do seu conteúdo em lanolina, 
deixando-a ao mesmo tempo perfumada.

CLINER PÉROLA
Sabonete perfumado para mãos
REF: 1110CPER

O produto contém emulsionantes de  
óleos e outras gorduras, suavizantes,  
lanolina e glicerina, os quais fazem deste 
produto uma fórmula extremamente  
eficaz para a limpeza das suas mãos. 

CLINER PÉROLA EXOTIC
Sabonete perfumado para mãos
REF: 1110CPER

O produto contém emulsionantes de  
óleos e outras gorduras, suavizantes,  
lanolina e glicerina, os quais fazem deste 
produto uma fórmula extremamente  
eficaz para a limpeza das suas mãos. 

CLINER PÉROLA PURE FEELING
Sabonete perfumado para mãos
REF: 1110CPER

O produto contém emulsionantes de  
óleos e outras gorduras, suavizantes,  
lanolina e glicerina, os quais fazem deste 
produto uma fórmula extremamente  
eficaz para a limpeza das suas mãos. 
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PARQUE AUTOMÓVEL E METALOMECÂNICA Limpeza de Motores

DESGREASE
Solvente desengordurante emulsionável
REF: 1112DG

Excelente produto de limpeza e  
desengorduramento para motores de 
automóveis, chassis, máquinas da indústria 
naval, equipamentos e maquinaria da  
indústria têxtil, etc.

DIELETRIC-28
Limpeza em frio de equipamentos  
elétricos industriais
REF: 1112D28

Seca com relativa rapidez, não deixando 
resíduos ao evaporar-se. Indicado para a 
limpeza de motores e equipamentos.

DIELECTRIC SOLVE
Desengordurante para equipamento  
elétrico
REF: 1112DSV

Seca com relativa rapidez, não deixando 
resíduos ao evaporar-se. Indicado para a 
limpeza de motores e equipamentos.

DRYCLEAN
Limpeza de motores a seco
REF: 1112DRY

Solvente desengordurante especialmente 
desenvolvido para limpeza de motores a 
seco. Elimina massas, poeiras, gorduras e 
qualquer outro tipo de resíduos.  
Não danifica borrachas ou plásticos.

V.Q. 801
Multi-usos para lavagens auto
REF: 1163VQ801

De características extra fortes na limpeza 
e versátil na utilização. É biodegradável. 
Elimina qualquer tipo de gordura, sedimentos, 
óleos, massas lubrificantes, etc. Não ataca 
tintas, plásticos, nem superfícies de borracha.

V.Q. 802
Solvente para limpeza de travões
REF: 1112802

Solvente á base de isómeros, com uma 
grande volatilidade, e especifico para 
limpeza do ferodo dos travões e discos  
de embraiagem.
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PARQUE AUTOMÓVEL E METALOMECÂNICA Limpeza de Pavimentos

PAVICLEAN
Desengordurante desincrustante  
de base ácida
REF: 1403PAVIC

Formulado com agentes emulsionantes de 
eficácia comprovada, recomendado para 
qualquer tipo de lavagens em pavimentos, 
quer por processo manual ou em máquinas.

PAVIMAQUE
Desengordurante especial pavimentos
REF: 1190PMQ

Indicado na limpeza e desengorduramento 
de pavimentos em cimento, tijoleira  
são Paulo, pisos de tartan ou similares, 
oficinas e estações de serviço.

V.Q. 1 E
Detergente de alta concentração 
para lavagem de pavimentos e camiões
REF: 1065VQ1E

Desengordurante hidrossolúvel,  
saponificado, que remove eficazmente  
as gorduras, fuligem, óleos, restos de  
tinta e sujidades diversas.

V.Q. 700
Desengordurante multi-usos  
com controlo de espuma
REF: 1112VQ700

Concentrado, com espuma controlada  
e com grande poder desengordurante. É 
adequado para limpezas de carácter geral 
em ambiente industrial e institucional.
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PARQUE AUTOMÓVEL E METALOMECÂNICA Específicos

LUBRIPNEU M
Massa lubrificante para a montagem  
de pneus
REF: 1180LBPM

Pasta para facilitar a montagem de pneus,
concebida à base de derivados de  
hidrocarbonetos aromáticos, tensioactivos, 
surfactantes e emulsionantes.

LUBRIPNEU
Lubrificante para a montagem de pneus
REF: 1180LBP

Deslizante de excelente qualidade, que  
permite uma fácil montagem e  
desmontagem de todos os tipos de pneus, 
incluindo os de grande porte.

MOTO-GREASE
Lavagem de motores e peças
REF: 1112MG

Dissolve gorduras, óleos, massas  
lubrificantes, lodos, parafinas e outras  
gorduras igualmente difíceis. Não ataca 
pinturas, nem a maioria dos plásticos.

PENET-X
Super penetrante e preventivo de óxido
REF: 1112PX

Proporciona uma capa protectora que evita  
a oxidação de metais ferrosos e não ferrosos. 
Remove a gordura, o grafito, o alcatrão, o pó  
e a sujidade. Protege máquinas, ferramentas  
e acessórios, etc.

REMOVER
Decapante líquido para remover  
tintas “graffiti”
REF: 1176REM

Decapante líquido composto por solventes, 
agentes penetrantes, inibidores de corrosão, 
emulsionantes e um selo protector que  
evita a evaporação dos solventes.

V.Q. LASTIC
Decapante para tintas, colas,  
pastilhas elásticas
REF: 1112VQL
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PARQUE AUTOMÓVEL E METALOMECÂNICA Específicos

V.Q. 10
Limpeza de máquinas e equipamentos
REF: 1112VQ10

Este produto é formulado com solventes 
emulsionantes e surfactantes especiais  
para limpeza e desengorduramento de 
maquinarias e equipamentos na indústria 
em geral.

V.Q. 23
Parafina líquida
REF: 1112VQ23

Óleo parafinador para automóveis.



25www.morchem-unipessoal.pt

CONSTRUÇÃO CIVIL Impermeabilizantes / Aditivos

HIDRO-AQUA
Hidrofugante aquoso
REF: 1157HA

Destinado a resolver os problemas de
infiltração de humidade. Pode ser usado 
antes da pintura, pois não contém silicone, 
permitindo por isso uma boa aderência.  
É isento de solventes.

HIDRO-SOLVE
Hidrofugante com base solvente  
para superfícies secas
REF: 1157HS

Para isolamento das mais variadas  
superfícies onde outros impermeabilizantes 
falham, tais como: rebocos, placas, betão à 
vista e artefactos diversos em cimento. 

V.Q. 24
Protetor Anti-Desgaste,  
Selante de Pavimentos e Empenas
REF: 1199VQ24

Confere aos pavimentos de cimento uma 
camada superficial extremamente  
resistente ao desgaste, aos óleos vegetais, 
gorduras e águas.

VENEPLAST
Aditivo plastificante para betão e argamassa
REF: 1130VPLST

Líquido plastificante e hidrofugante para 
adicionar às argamassas e betões, dando 
uma melhor ligação entre o cimento e os 
inertes, reduzindo a quantidade de água  
na amassadura.
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CONSTRUÇÃO CIVIL Desincrustantes / Desconfrantes

SOLVECEMENT
Desincrustante de resíduos de cimento
REF: 1130SOLV

É magnífico para desincrustar tubagens 
obstruídas, limpar obras de alvenaria,
azulejos, loiças, tubagens de cobre de  
máquinas de café, etc. Remove cimento de 
betoneiras e ferramentas de construção.

VENE-100
Removedor de manchas em porcelanas 
e ladrilhos
REF: 1131V100

Mantém as instalações sanitárias limpas  
e sem cheiros desagradáveis, eliminando  
óxidos e manchas, mantendo todo o  
ambiente aromatizado.

PAVICLEAN
Desengordurante desincrustante  
de base ácida
REF: 1403PAVIC

Formulado com agentes emulsionantes de 
eficácia comprovada, recomendado para 
qualquer tipo de lavagens em pavimentos, 
quer por processo manual ou em máquinas.

DESCOMOLDE FERRO
Desconfrante para ferro  
em construção civil
REF: 1115DESCF

Permite uma descofragem mais fácil  
e uma maior duração do ferro, pela  
protecção que nele exerce. 

DESCOMOLDE MADEIRA
Desconfrante para madeira  
em construção civil
REF: 1115DESCM

Permite uma descofragem mais fácil  
e uma maior duração das madeiras, pela 
protecção que nelas exerce. 
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CONSTRUÇÃO CIVIL Diversos

V.Q. 5
Removedor de breu asfalto e alcatrão
REF: 1181VQ5

Exclusivo removedor de breu, asfalto e 
alcatrão, cuja acção permite uma  
eliminação rápida, sem prejudicar as mãos 
nem a pintura. É ideal para desengordurar 
motores difíceis de limpar.

V.Q. 26
Limpeza de tintas e vernizes
REF: 1112VQ26

Remove qualquer tipo de tinta em todas  
as superfícies de vinil, cimento, tijoleira, 
vidro, etc. V.Q. 26, retira o excesso de cola  
que fica nos pavimentos após as colagens.

VENEFOSF
Desoxidante e desengordurante
REF: 1147VFOSF

Limpa e desoxida numa só operação,  
deixando uma fina capa de fosfato apta  
para processos de pintura. É utilizado  
em frio ou em quente. 

PENET-X
Super penetrante e preventivo de óxido
REF: 1112PX

Proporciona uma capa protectora que evita  
a oxidação de metais ferrosos e não ferrosos. 
Remove a gordura, o grafito, o alcatrão, o pó  
e a sujidade. Protege máquinas, ferramentas  
e acessórios, etc.

SUPER 88
Desentupidor Líquido Concentrado
REF: 1131S88

Dissolve e Liquidifica Gordura, Papel,  
Lama, Tecido, etc. Somente para uso  
industrial.

MOR-SLIC
Anti-Aderente e Lubrificante
REF: 1115MS

Elimina os resíduos eficazmente, permite 
que as partes móveis deslizem melhor e 
mais silenciosamente. Protege e conserva 
couro, borracha, plástico, vinil e superfícies 
metálicas.
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