
A preocupação com a qualidade é um dos 

principais pilares da Potiquímica. Com rigorosos 

processos, nossos produtos têm garantia de 

qualidade e segurança certificada, trazendo 

tranquilidade aos nossos clientes.

ÁLCOOL
Limpeza & Proteção

O Álcool Poti 46,2° é recomendado para limpeza doméstica de 

pisos, vidros, azulejos, fórmicas e superfícies não sensíveis ao 

álcool.

Caixa com 12 unidades1 Litro 
 

122145 

Galão avulso5 Litros 
 

122549 

Caixa com 3 Unidades5 Litros 
 

 128953

 

ÁLCOOL�ETÍLICO�HIDRATADO�46,2º�INPM

Caixa com 12 unidades1 Litro 
 Galão avulso5 Litros 
 Caixa com 3 Unidades5 Litros 
 

O Álcool Poti 70° é um desinfetante apropriado para aplicação 

manual em hospitais e estabelecimentos relacionados ao 

atendimento à saúde. Pode ser aplicado em pisos, paredes, 

mobiliários e artigos não críticos.

 122621

  125687

 

 

 126895

 

ÁLCOOL�ETÍLICO�HIDRATADO�70º�INPM

Caixa com 12 unidades1 Litro 
 Galão avulso5 Litros 
 Caixa com 3 Unidades5 Litros 
 

O Álcool Poti 92,8° é recomendado exclusivamente para uso 

profissional. É proibida a venda direta ao público.

 

 122838

 

 128753

 

 

 128526

 

ÁLCOOL�ETÍLICO�HIDRATADO�92,8º�INPM
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ÁLCOOL

Gel
ÁLCOOL�ETÍLICO�HIDRATADO�70º�INPM�-�EM�GEL

O Álcool Poti 70° é um desinfetante de uso geral com ação 

germicida e bactericida. Pode ser aplicado em pisos, paredes, 

mobiliários e artigos não críticos.

Caixa com 24 unidades500g 
 

 122897

 

O Álcool Poti Gel 70° é um antisséptico indicado para higienizar as 

mãos. Sua fórmula foi desenvolvida para limpar e manter a 

hidratação natural das mãos.

ÁLCOOL�GEL�70º�INPM�-�ANTISSÉPTICO
Caixa com 24 unidades

Caixa com 24 unidades

500 ml - Válvula Pump 
 

500 ml - Válvula Fliptop
 

121651 

Galão avulso

Galão avulso

5 Litros 
 

5 Litros 
 

120556 

Caixa com 3 Unidades

Caixa com 3 Unidades

5 Litros 
 

5 Litros 
 

 125005

 

120128 

120556 

 125005
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Seu bem estar
importa!

Caixa com 24 unidades500 ml 
 

261150 

Galão avulso5 Litros 
 

260515 

Caixa com 3 Unidades5 Litros 
 

262626 

MULTIUSO�TRADICIONAL

O Multiuso Poti Tradicional limpa, desengordura e perfuma. É 

indicado para limpeza de cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, 

fogões, geladeiras, superfícies laváveis, e também para remoção 

de manchas de gordura e limpeza geral.

Caixa com 24 unidades500 ml 
 

195072 

Galão avulso5 Litros 
 

190546

 Caixa com 3 Unidades5 Litros 
 

190505

 
O Limpa Alumínio Poti é indicado especificamente para limpeza de 

utensílios de alumínio.

LIMPA�ALUMÍNIO

Máxima Eficiência

Caixa com 24 unidades500 ml 
 

262280 

MULTIUSO�CAMPESTRE

O Multiuso Poti Campestre limpa, desengordura e perfuma. É 

indicado para limpeza de cozinhas, banheiros, pisos, azulejos, 

fogões, geladeiras, superfícies laváveis, e na remoção de manchas 

de gordura e limpeza geral.
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Seu bem estar
importa!

Caixa com 24 unidades500 ml 
 

 240182

 

LUSTRA�MÓVEIS

O Lustra Móveis Poti limpa, dá brilho e perfuma sem deixar os 

móveis engordurados. Sua fórmula promove a formação de uma 

camada de proteção contra indesejáveis manchas d'água e 

contribui para a diminuição da aderência de poeira.

Máxima Eficiência

Caixa com 24 unidades500 ml 
 

 291845

 

REMOVEDOR

O removedor Poti Tradicional é ideal para uma limpeza mais 

profunda e pesada. Pode ser utilizado nos mais diferentes tipos de 

materiais, desde a limpeza de pincéis e tinturarias, e até em 

motores de carro. Nas residências, é muito utilizado para limpar 

peças de inox como coifas e exaustores de cozinha, 

eletrodomésticos, fórmicas, fogão, vidros, rejuntes, box de 

banheiros, pisos em geral e ainda em locais onde a aplicação do 

solvente derivado de petróleo possa ser necessária.
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Seu bem estar
importa!
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Máxima Eficiência

Caixa com 6 unidades2 Litros
 

100232

 

Caixa com 12 unidades1 Litro
 

 100185

 

Galão avulso5 Litros 
 

 100528

 

Caixa com 3 Unidades5 Litros 
 

101050

 

ÁGUA�SANITÁRIA�POTI

A Água Sanitária Poti com cloro ativo tem poder 3 em 1: alvejante, 
desinfetante e bactericida. Responsável por eliminar germes, vírus e 
bactérias, ajuda na manutenção de um ambiente mais saudável para toda a 
família. Ideal para limpeza geral, roupas, higienização e desinfecção de 
frutas, legumes e verduras, sendo também um poderoso agente no combate à 
larva do mosquito Aedes Aegypti. 

Caixa com 6 unidades2 Litros
 

 128277

128508

Caixa com 12 unidades1 Litro
 

 

 128184

 Galão avulso5 Litros 
 

 128508

 

Caixa com 3 Unidades5 Litros 
 

128585

 

ALVEJANTE�SEM�CLORO�POTI�-�LÍQUIDO

O Alvejante sem cloro Poti líquido é um produto indicado para remoção de 
manchas em roupas brancas e coloridas. Sua formulação não agride as cores 
das roupas como os alvejantes comuns porque não contém cloro. É eficaz na 
remoção de manchas difíceis, tais como as de café, de vinho e até mesmo as 
de molho de tomate. Pode ser aplicado puro, diretamente sobre as manchas 
(antes da lavagem da roupa), ou utilizado junto ao detergente em pó de sua 
preferência, no tanque ou na máquina de lavar.

Caixa com 20 unidades500g
 

 101477

 

ALVEJANTE�SEM�CLORO�POTI�-�PÓ

O Alvejante sem cloro Poti em pó é um produto indicado para remoção de 
manchas de roupas brancas e coloridas. Sua formulação não agride as cores 
das roupas como os alvejantes comuns porque não contém cloro. É eficaz na 
remoção de manchas difíceis, tais como as de café, de vinho e até mesmo as 
de molho de tomate. Pode ser aplicado puro, diretamente  sobre as manchas 
(antes da lavagem da roupa), ou utilizado junto ao detergente em pó de sua 
preferência, no tanque ou na máquina de lavar.


