Desenvolvemos soluções
para as mais diversas
necessidades
Produtos para
MANUTENÇÂO E MECÂNICA
CITRUS-GEL-CLEANER: Gel desengraxante para
limpeza das mãos. Poderoso desengraxante utilizado
para limpeza de graxas, óleos, fuligens, tintas gráficas,
cola e cimento. Limpa sem agredir a pele. Tem em sua
composição óleos naturais e agente umectante É muito
eficiente. Possui aroma agradável. Produto ecologicamente correto. Vem pronto para uso.
FORM-CLEAN-AL: Abrilhantador e renovador de
superfícies de alumínio. Produto composto por dispersantes e reagentes que remove a sujeira da superfície
sem atacar a mesma. É excelente para limpeza de qualquer superfície de alumínio tais como: furgões, carrinhos, coberturas, esquadrias e aparelhos de ar condicionado.
FORM-GRAX-100: Desengraxante base solvente.
Poderoso desengraxante neutro com alta volatilidade e
secagem rápida. Ideal para limpeza de peças, máquinas
moldes e superfícies em geral. Não é tóxico. Não ataca
e não resseca fios, borrachas ou plásticos. Não ataca
pintura, não produz vapores. Vem pronto para uso.
FORM-MAQ: Desengraxante industrial orgânico
biodegradável multiuso solúvel em água para serviços
pesados. Representa o mais moderno conceito em desengraxantes solúveis em água, sendo extremamente
forte. Composição de tensoativos com excelente estabilidade de espuma e alto poder desengordurante. Sua
principal função é de detergência e umectação com
características dispersantes e emulsionantes. Elimina
graxas, fuligens, óleos e sujeiras em geral. Pode ser
utilizado para limpeza de pisos e máquinas. Não ataca
a pintura. Não é tóxico e não produz vapores. Isento
de cloretos. Não contém solvente em sua fórmula.
Produto ecologicamente correto.
FORM-PAINT: Removedor desplacante de tintas,
vernizes e outros acabamentos em madeiras, metais
ou alvenaria. Age rapidamente, remove várias camadas
em uma só aplicação. Não corrói e não danifica os equipamentos. Vem pronto para uso.
FORM-SAE-140: Óleo para transmissões em trabalhos de extremas pressões. Produto altamente resistente à corrosão e oxidação. Possui maior viscosidade,
reduz o consumo e prolonga a vida do equipamento.
Utilizado em caixas redutoras. Altamente eficaz em caixas de transmissões de veículos pesados. Econômico,
reduz frequentes tocas de óleos. Vem pronto para uso.

MD-500: Desengraxante industrial de segurança,
solúvel em água. Pode ser utilizado em locais com
pouca ventilação. Não evapora, não produz vapores. É
utilizado para limpeza de máquinas e pisos em geral.
Econômico pode ser diluído 01 parte em até 30 partes
de água, a diluição depende da superfície a ser limpa.
Produto ecologicamente correto.
OXI-FORM: Primer convertedor de ferrugem. É uma
mistura de fosfatos inorgânicos aceleradores de fosfatização. Forma uma camada protetora isolando do ambiente corrosivo. Dispensa fundo preparador.
Produto ecologicamente correto.
Vem pronto para uso.
PRINT-SOLV-56: Desengraxante de segurança a
base de solvente com alto ponto de fulgor para limpeza
de peças em geral. Ideal para ser utilizado em máquinas
para lavagem de peças. Não é tóxico, tem evaporação
controlada e não deixa resíduo. Protege as peças contra
oxidação. Possui secagem lenta. Produto ecologicamente correto. Vem pronto para uso.
PROT-MAQ-F: Protetivo contra agentes agressivos.
Emulsão aquosa formulada com óleos vegetais forma
uma película super-resistente com grande poder de
aderência para proteger superfícies metálicas que trabalham em contato com atmosferas ácidas, salinas ou
corrosivas. Produto ecologicamente correto.
Vem pronto para uso.
SUAVE-SIL-F: Desmoldante e antiaderente. Desenvolvido para aplicações onde se necessite um formador
de filme que tenha lubricidade. Não é tóxico, tem sua
utilização voltada para indústria plástica, moveleira e
calçadista. Possui características deslizantes e despreendedoras. Fornecido em embalagem aerosol.
PRINT-SOLV-22-25: Desengraxante a base de solvente hidrogenado com secagem rápida. Desengraxa
e limpa com facilidade graxas, óleos, colas, massas de
calafetar entre outros. É indicado para limpar peças em
inox, alumínio, latão e cobre. É ideal para limpeza de
gorduras em tecidos, não mancha e seca rapidamente, não agride e não altera sua tonalidade. Tem alta
penetração e limpa com perfeição. Por ser neutro não
ataca e não resseca fios, borrachas ou plásticos. É uma
mistura de solventes inertes biodegradável com grande
volatilidade. Produto ecologicamente correto.
Vem pronto para uso.

Produtos para
HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
CONTROL ODOR 80: Detergente, desengraxante e
desinfetante bactericida controla odores desagradáveis.
Repele insetos e elimina as bactérias. Dissolve gorduras
orgânicas. Graças a seu poder bactericida não seletivo elimina com rapidez germes e bactérias, principais
causadoras do mau cheiro e transmissores de inúmeras
moléstias. Econômico. Dilui-se 01Lt em até 80Lts de
água. Produto ecologicamente correto.
FORM-BACTERICIDA: Desinfetante bactericida e
germicida. Utilizado para higienizar e desinfectar calçados em indústrias alimentícias. Econômico. Pode ser
diluído 01L em até 50Lts de água.
Produto ecologicamente correto.
FORM-PINE: Detergente, desengraxante e desengordurante concentrado, biodegradável solúvel em água.
Rico em matérias ativas não iônicas, diluí-se facilmente
na água permitindo altas diluições o que aumenta o seu
rendimento. Não é agressivo, simplifica o processo de
limpeza, sendo indicado para todas as superfícies laváveis tais como: pisos, paredes cozinhas industriais, açougues, padarias e peixarias. Ideal para limpeza de veículos
tanto internamente como externamente. Deixa um leve
aroma de pinho. Econômico. Pode ser diluído 01L em
até 250Lts de água. Produto ecologicamente correto.
FORM-ZYME: Concentrado biológico para caixas de
gorduras, linhas de drenagens, fossas sépticas e siste-

mas de tratamento de esgoto. Controla gordura e os
odores causados pelo material orgânico em putrefação.
Reestabelece e mantém o fluxo normal do sistema. Remove emulsifica e solubiliza com eficiência, gorduras
e oleosidades animal e vegetal aderidas as superfícies
permitindo que o lixo orgânico decomponha-se no fundo. Produto ecologicamente correto. Econômico 01Lt
trata até 50Lts de água.
REMO-CRIL: Limpador, removedor e reemulsificante
de ceras. Combinação de tensoativos com agentes desplacantes, não contém solventes em sua fórmula, facilita
a reemulsificação da cera, amolecendo-a facilitando sua
limpeza. Remove da porosidade qualquer tipo de cera
e outras sujidades. Não produz vapores. Econômico.
Pode ser diluído 01Lt em até 05Lts de água.
Produto ecologicamente correto.
SUAVE-CLEAN: Limpador e condicionador. Sabonete
líquido biodegradável neutro concentrado para a limpeza
das mãos. Possui grande poder de limpeza sem agredir
a epiderme mesmo com o uso frequente. Possui espuma
controlada não deixando resíduos na pele. Sua composição é à base de óleos vegetais, agentes emulsionantes,
amaciantes e emolientes que impedem o ressecamento
da pele. Remove com facilidade óleos, graxas, fuligens e
outras sujeiras que se agregam nas mãos.
Econômico, pode ser diluído 01 parte para 01 parte
de água. Produto ecologicamente correto.

Produtos para
MANUTENÇÂO ELÉTRICA
CYBER-35-F: Solvente dielétrico não inflamável para
limpeza de motores elétricos, quadro de comandos e chaves contactoras. Não provoca dermatite, não ataca borracha, plástico ou verniz. Possui alta rigidez dielétrica acima
de 35 mil volts. Vem pronto para uso.
ELETRIC-OIL: Mico-óleo impermeabilizante e desumidificante para equipamentos elétricos. Repele água e

umidade, protege contra ferrugem e corrosão. Não ataca
plástico ou borrachas. Vem pronto para uso.
ELETRO-CLEAR: Limpador e desengraxante de equipamentos elétricos e eletrônicos. Não é condutivo, não
ataca metais ou plásticos.
Fornecido em embalagem aerosol.

Produtos para
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E PREDIAL
DILUENTE ESPECIAL: Solvente especialmente formulado para ser misturado com nosso produto Hidro-Seal.
FORM-DESMOLD: Desmoldante para formas. Especialmente formulado para atuar como desmoldante em
artefatos de concreto e outros. Deixa uma superfície uniforme e sem manchas. Forma uma película oleosa entre
o concreto e a forma, impedindo a aderência entre ambos, facilitando com isso a sua desforma. Ideal para formas metálicas e de madeiras. Produto ecologicamente
correto. Vem pronto para uso.
HIDRO-SEAL: Vedador e endurecedor para superfícies de concreto e cimento. Atua como selador e protetor
com alta resistência contra soluções ácidas e alcalinas,
dando uma grande resistência ao impacto e a tração.

Pode ser diluído com o nosso diluente especial. Fácil aplicação e melhor custo benefício. Econômico, cada litro cobre em média 5m², dependendo da porosidade do piso.
Produto ecologicamente correto.
IMPER-SEAL: Impermeabilizante de base aquosa altamente resistente ao tráfego pesado. Proporciona uma
impermeabilização de qualidade superior que protege
pisos e fachadas evitando eflorescência e aumentando
sua vida útil. Além disso, da brilho e melhora a aparecia
de fachadas e pisos, produz um filme altamente resistente. Pode ser aplicado em qualquer superfície de concreto
e alvenaria, tijolos aparentes, granilite, mármores, entre
outros. Econômico, podendo ser diluído 01Lt em 01Lt
de água.
Produto ecologicamente correto.

Produtos para
TRATAMENTO DE ÁGUAS
ALKIL-C: Agente controlador de algas, bactérias
e fungos em tratamento de sistema de resfriamento
de água. Possui ação poderosa, mata e controla o
crescimento de algas, não forma espuma, não causa
corrosão. O tratamento microbiocida com ALKIL-C
apresenta resultados excelentes evitando a necessidade de alternar diversos tipos de algicidas como
normalmente é feito. Mantém o rendimento do sistema. Evita o crescimento de algas.
Produto ecologicamente correto.
FORM-OIL 5000: Aditivo concentrado para combustível, utilizado em óleos BPF, BTE e Diesel. Mantém tanques, tubulações, filtros, bombas e válvulas,
livres de sedimentos. Absorve umidade e melhora o
desempenho do motor, evita formação de parafina.
Vem pronto para uso.
HIDRO STAND-307: Produto composto por
sequestrantes e desincrustantes que solubilizam os
carbonatos insolúveis presentes na água da caldeira. Utilizado em sistema cujo vapor é de uso direto. Deposita uma camada protetora anti-oxidante
e anti corrosiva. Mantém a água do sistema com
pH ideal para funcionamento, mantendo a dureza

dentro dos padrões. Econômico. Fácil aplicação
melhor custo benefício.
HIDRO STAND-357: Produto composto por
sequestrante, anti incrustante e anti oxidante. Eficiência comprovada somente com um produto. Tem
ação preventiva, conserva o sistema com limpeza
permanente. Atua também com ação corretiva, removendo incrustações e outras impurezas que obstruem o equipamento. Econômico. Fácil aplicação
melhor custo benefício.
HIDRO STAND-GEL: Produto composto por
anti incrustante, anti corrosivo e sequestrante. Tratamento preventivo para sistemas de água gelada.
Econômico. Econômico. Fácil aplicação melhor
custo benefício.
INCRUSTOX-DC: Desincrustante para caldeiras, torres de resfriamento e tubulações. Remove
acúmulos de corrosão, depósitos minerais, limo, e
outras impurezas. Excelente para limpeza de resíduos de cimento em formas de concreto, caminhões
betoneiras e em equipamentos utilizados na indústria de concreto. Econômico. Pode ser diluído 01
parte em até 10 partes de água.

Produtos para

AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PESADOS
BIO-SOLV: Removedor de alcatrão e asfalto a
base de solvente. Sua atuação se dá pelo grande
poder de penetração dissolvendo óleos e graxas
com facilidade. Produz uma emulsão leitosa no momento da aplicação que é facilmente retirada com
jatos de água. Graças ao seu alto poder de penetração basta somente uma aplicação para total remoção da sujeira. Sua mistura não é volátil eliminando
por completo os riscos de incêndio ampliando assim
a segurança na aplicação. É utilizado em empresas
que trabalham com asfalto, na limpeza de caminhões e máquinas. Limpa sem agredir a pintura.
Não contém solventes clorados em sua fórmula.
Vem pronto para uso.
DKP-35: Limpador e desengraxante a base de
água para limpeza de superfícies em inox. Composto por eficientes dispersantes e reagentes que
visam remover a sujeira sólida da superfície. Reage
com o inox para desprender o gás hidrogênio que
estimula a ação sobre a sujeira. Dissolve e limpa
instantaneamente toda a sujeira e resíduos de óleo
e gordura deixando um brilho e renovando a sua
aparência. Não é tóxico.
Produto ecologicamente correto.
FORM-PLUS: Desengraxante industrial multiuso
biodegradável solúvel em água para limpeza pesada. É uma composição de tensoativos com excelente estabilidade de espuma, possui alto poder de

limpeza. Não contém solvente em sua fórmula,
não é tóxico e não ataca a pintura. FORM-PLUS possui propriedades de desagregar e remover aglomerados de graxas, fuligens, óleos e sujeiras em geral
em máquinas pesadas. Limpa sem a necessidade
de esfregar, não deixa resíduos. É extremamente
forte, sua fórmula permite altas diluições. Econômico. Pode ser diluído 01 Lt em até 20 Lts de
água. Produto ecologicamente correto.
PROT-COOL-RD: Fluído concentrado para
radiador possui alta concentração de monoetilenoglicol e um pacote de aditivos antioxidantes,
anticorrosivos e antiespumante. Eleva o ponto de
ebulição e baixa o ponto do congelamento da água
mantendo o motor na temperatura ideal, evitando
a fervura e o congelamento da água de refrigeração, controla a corrosão e ferrugem dos componentes metálicos do motor. Lubrifica a bomba d’água e
inibe a formação de espuma. É recomendado para
todo e qualquer sistema de refrigeração de veículos
automotores. Produto ecologicamente correto.
TANS-LIMP-200: Desengraxante a base de
água para limpeza de carrocerias em alumínio, motores e máquinas pesadas. Limpa sem agredir não
atacando a pintura. Econômico. Pode ser diluído
01 parte em até 10 partes de água. A diluição
depende da superfície a ser limpa.

Produtos para
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
AD-5: Alta tecnologia em anti-aderente para colas e
adesivos industriais, utilizados na indústria moveleira.
Composto por óleos vegetais. Formulado para atender
as necessidades de um anti-aderente que não provoque
manchas na superfície a ser aplicado, é utilizado em máquinas com processos automatizados ou manuais.
Produto ecologicamente correto.
Vem pronto para uso.
AD-6: Desmoldante e deslizante industrial composto
por silicones solúveis. Especialmente formulado para
lubrificar e desmoldar. Deixa um filme protetor com excepcional estabilidade térmica fazendo com que as superfícies protegidas permaneçam limpas. Reduz a fricção,
lubrifica e protege. É hidro-repelente, isolante e desmoldante. Pelas suas características deslizantes atua com
muita eficiência nas indústrias calçadistas, plásticas e de
borracha. Produto ecologicamente correto. Vem pronto
para uso.
FORM-COOL-25: Fluído de corte sintético biodegradável de base vegetal solúvel em água, para qualquer
operação de corte. É ideal para retifica, serra, usinagem e
furação. Não forma espuma não apodrece prolongando
o período de troca. Lubriﬁca e resfria ao mesmo tempo.
Composto por aditivos balanceados que garantem estabilidade, lubricidade e bio resistência. Previne a oxidação
em máquinas e ferramentas. A diluição irá depender
do material a ser utilizado. Totalmente translúcido.
Produto ecologicamente correto.
FORM-CORT- 25: Fluído de corte semi-sintético biodegradável solúvel em água, para qualquer operação de
corte ideal para retifica, serra, usinagem e furação. Composto por aditivos de extrema pressão e anticorrosivos,
forma uma emulsão estável, não forma espuma, previne
a oxidação de maquinas e peças. Não fica rançoso e não
produz vapores. Lubriﬁca e resfria ao mesmo tempo. Não
apodrece prolongando o período da troca. A diluição irá
depender do material a ser utilizado. Apresenta excelentes resultados quando utilizado para aberturas
de rosca. Para essa função recomenda-se utilizar o
produto puro.
Produto ecologicamente correto.
FORM-SOLDA: Produto concentrado formulado com
alta tecnologia para respingos de solda. Proporciona um
resultado imediato após sua aplicação. Mesmo que o
FORM-SOLDA esteja seco na peça, a soldagem pode ser
realizada com a mesma eficiência, pois os resultados são
iguais, tanto úmido quanto seco. Não produz vapores e
não é irritante. As superfícies podem ser pintadas sem a
necessidade de lavar. Produto ecologicamente correto. Vem pronto para uso.
FORM-STAMP-OIL BASE ÁGUA: Lubrificante para estampagem e repuxo de origem vegetal com
alta viscosidade e elevado desempenho. Biodegradável.
Possui alta lubricidade e aditivos inibidores de corrosão,
pode ser utilizado puro ou diluído em água de acordo
com as condições da operação. Apresenta excelente
resultado para repuxos com pequenas deformações, diminui riscos nas peças e ferramentas. Evita o constante
estouro das peças repuxadas.
Produto ecologicamente correto.
FORM-STAMP-OIL BASE MINERAL: Óleo integral de estampagem e repuxo de base mineral com

aditivos EP. Composto por óleos básicos minerais selecionados e agentes lubrificantes. Desenvolvido para operações severas de repuxo, corte e estampagem. Evita o
constante estouro das peças repuxadas e os riscos nas
ferramentas. Pode ser utilizado em materiais ferrosos e
não ferrosos. Vem pronto para uso.
FORM-OIL-USINAGEM: Óleo mineral com alta
viscosidade. Trata-se de um óleo de corte integral para
operações de usinagem em tornos automáticos. Possui
propriedade de reduzir o coeficiente do atrito entre ferramenta e cavaco, facilitando a saída do mesmo da região
de corte. Vem pronto para uso.
FOSFATIL-8: Desengraxante, decapante, desoxidante
e fosfatizante para tratamento de pré-pintura. Limpa e
prepara simultaneamente a superfície para qualquer tipo
de pintura. É excelente para limpeza de superfícies metálicas remove toda oxidação do metal. Econômico. Pode
ser diluído 01Lt em até 08 Lts de água.
MULTI-CORT-25: Fluído de corte sintético de base
vegetal biodegradável solúvel em água. Composto por
agentes de lubricidade, anticorrosivo, bactericida, anti-espumantes e aditivos. Possui longa duração, não fica
rançoso, não produz vapores. Evita o desenvolvimento
de bactérias e micro-organismos. É recomendado para
qualquer operação de corte.
A diluição irá depender do material a ser utilizado.
Produto ecologicamente correto.
PROTEFER-F: Micro óleo protetivo e anticorrosivo
para peças. Protege contra corrosão, produz uma fina
camada na superfície, penetrando na microporosidade
do metal, assegurando a perfeita impermeabilização da
superfície contra a umidade. Resiste ao constante manuseio das peças onde foi aplicado.
Vem pronto para uso.
PROTEFER-DESAGUANTE: Associação de bases
anti-corrosivas. Óleo protetivo utilizado contra corrosão
para proteção a médio prazo em peças metálicas. Protetivo com secagem rápida, uso direto sem remoção, não
interfere na pintura. Seca pela evaporação do solvente.
Vem pronto para uso.
PROTEFER-SECANTE: Associação de bases anti-corrosivas. Óleo protetivo utilizado contra corrosão para
proteção a longo prazo em peças metálicas. Forma uma
película cerosa com secagem rápida.
Vem pronto para uso.
REMOV-COLAS 100: Limpador de colas a base de
solventes. É uma mistura de solventes inertes biodegradável com grande volatilidade. Possui alto poder
de limpeza em colas e outras sujidades. Ideal para
limpeza de móveis como: fórmicas, mdf, mdp, melamínicas entre outros. Não modifica a coloração da
superfície onde for aplicado. Não produz vapores.
Produto ecolocgicamente correto.
SUPER-SOLV-E: Desengraxante a base de solvente
hidrogenado biodegradável. Desenvolvido especialmente para ser utilizado em processos industriais onde se
requer um desengraxante ágil e eficiente com alto ponto
de fulgor. Ideal para ser utilizado em máquinas para lavagem de peças. Por ser neutro não ataca fios, borrachas ou
plásticos. Produto ecologicamente correto.
Vem pronto para uso.

Empresa fundada no ano de 1990, com mais de duas décadas de experiência na produção de produtos químicos. Desde sua fundação, mantemos a filosofia de desenvolver o
que há de melhor para nossos clientes através da qualidade de nossos produtos. Somando
esforços de todos os integrantes da empresa e seus fornecedores buscamos a excelência
no atendimento e destaque no mercado de forma responsável, criativa e eficiente.
Conhecer o segmento de mercado de cada cliente dentro de uma relação ágil, oferecendo soluções diferenciadas, são tarefas permanentes da nossa empresa.
A garantia de fornecimento de nossos produtos com a qualidade desejada por nossos
clientes são essenciais. Também buscamos oferecer soluções que agregam valor aos negócios de nossos clientes ao mesmo tempo em que contribuimos com a sustentabilidade.
Nosssa linha de produtos é desenvolvida para os mais diversos segmentos como higienização, mecânica e produção. Produtos como: óleos de corte sintéticos e semi-sintéticos,
óleos protetivos, óleos para estamparia e usinagem, anti-respingo para solda, tratamento
para águas em caldeiras e torres de resfriamento, solventes dielétricos, desmoldantes e
deslizantes, produtos para construção civil e automotivos, entre outros.

Sinônimo de qualidade em
higienização, manutenção
e produção industrial

1º - Negócio: Fornecer Soluções Químicas nas áreas de Higienização, Manutenção e Processos Industriais
2º - Missão: Atender e manter os clientes, solucionando os seus problemas com respeito,
confiabilidade e qualidade total, sempre preservando o Meio Ambiente
3º - Visão: Tornar-se referência em atendimento ao cliente no mercado Nacional

Algumas empresas investem em pessoas. Outras, no futuro.
A Forminton investe no futuro das pessoas.
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