
Acetato butirato celulose (CAB)

Acetato de 2-etil hexila – 2EHA

Acetato de butila

Acetato de etila

Acetato de sódio

Acetato etil glicol

Acetil tributil citrato

Acetona

Ácido acético glacial

Ácido acético industrial

Ácido acrílico

Ácido cítrico

Ácido esteárico

Ácido fórmico

Ácido fosfórico 74% industrial

Ácido fosfórico 85% fg – alim

Ácido fumárico têcnico

Ácido glucônico 50%

Ácido linear alquilbenzeno 

sulfônico (90% e 96%)

Ácido oxálico

Ácido sórbico

Ácido sulfúrico 96/98%

Acrilato 2 etil hexila

Acrilato de butila

Aguarrás

Aguarrás desodorizada

Álcool butílico (N butanol)

Álcool cetoestearílico

Álcool etílico anidro 96 e 99% 

(etanol)

Álcool isoamílico

Álcool isobutílico-isobutanol

Álcool isodecílico

Álcool isononílico

Álcool isopropílico (IPA)

Álcool isotridecílico

Álcool polivinílico

Algicida

Alquil glicosídeo (puro e 

mistura com álcool etoxilado)

Amida 60/80

Amina óxida de coco

Amônia líquida 24º ré

Anidrido ftálico

Anidrido maleico

Antiespumante base silicone

Anti-incrustante

Auxiliar de fluxo

Barita

Barrilha leve

Bentonita

Bicarbonato de sódio

Biocidas

Bissulfito de sódio

Blendas de solventes

Branqueador óptico

Butil glicol

Carbômero

Tintas e vernizes, tintas de impressão, outros

Tintas e vernizes, pesticidas

Tintas de impressão, vernizes, thinners, lacas, adesivos, esmalte 

para unhas, cosméticos, oil&gas, plásticos

Tintas e vernizes, tintas de impressão, couro artificial, cosméticos, 

embalagens

Têxtil, borracha, alimentos, tintas, farmacêutica, sabões, fotografia

Tintas, vernizes, lacas, thinners e têxtil

Composto de pvc

Solventes, farmacêutica, polímeros, oil&gas, tintas e vernizes, plásticos

Alimentos, têxtil, borracha, acetatos orgânicos e inorgânicos, oil&gas

Têxtil, borracha, acetatos orgânicos e inorgânicos, oil&gas

Tintas, revestimentos

Alimentos, conservantes, produtos de limpeza, cosméticos, oil&gas, 

têxtil

Cosméticos, produtos de limpeza 

Oil&gas

Fertilizantes, farmacêutica, detergentes, oil&gas

Alimentos e bebidas, produtos de limpeza, cosméticos 

Tintas e vernizes e ração animal

Alimentos, agricutura e produtos de limpeza industrial

Cosméticos, produtos de limpeza, corantes

Tintas, produtos de limpeza, têxtil, corantes, oil&gas

Alimentos, farmacêutica, cosméticos, veterinária, papel

Tintas, farmacêutica, fertilizantes, produtos de limpeza , oil&gas, têxtil

Tintas e resinas, oil&gas

Tintas e resinas

Tintas e vernizes, ceras e polidores

Tintas e vernizes, plásticos

Solventes, combustível, tintas de impressão e colorantes

Cosméticos

Tintas e vernizes, produtos de limpeza, cosméticos, oil&gas, 

embalagens

Plastificantes e perfumaria

Solventes, farmacêutica, plastificantes

Cosméticos, produtos de limpeza, farmacêutica, tintas, plastificantes

Cosméticos, produtos de limpeza, farmacêutica, tintas, plastificantes

Gráfica, produtos de limpeza, detergentes, oil&gas, embalagens, 

plástico

Cosméticos, produtos de limpeza, farmacêutica, tintas, plastificantes

Papel e celulose, cerâmica, cosméticos, tintas e vernizes, produtos 

de limpeza, oil&gas, têxtil

Tratamento de água, oil&gas

Produtos de limpeza

Farmacêutica, cosméticos, detergentes

Produtos de limpeza

Tintas, produtos de limpeza, agroindústria, tratamento de água

Tintas, resinas, plastificantes

Plastificante, adesivos, resinas, oil&gas

Oil&gas, têxtil, tintas e vernizes

Tintas e primers, mineroduto, bebidas, papel e celulose, casas químicas 

e sistemas de osmose reversa, tratamento de água, oil&gas

Plásticos rígidos

Oil&gas, tintas e vernizes, pigmentos, construção civil e siderurgia

Tintas, plásticos e borrachas, produtos de limpeza, oil&gas, têxtil, 

tratamento de água, couros, vidros

Oil&gas, tintas

Oil&gas, produtos de limpeza 

Tratamento de água, oil&gas, processos industriais

Oil&gas, têxtil

Tintas e vernizes, plásticos, diversos

Cosméticos, produtos de limpeza, plásticos, têxtil

Tintas e vernizes, produtos de limpeza, oil&gas

Cosméticos, produtos de limpeza

Produto Aplicação Produto Aplicação

Carbonato de cálcio natural / 

precipitado

Carvão ativado

Ciclohexano

Ciclohexamona

Cloreto de metileno

Cloreto dialquildimetil amônio

Cloreto didecildimetil amônio

Cloreto férrico solução

Cocoamidopropil betaína

Desengraxante

Diacetona álcool

Dibutil ftalato (DBP)

Dietanolamina (DEA)

Dietileno glicol (DEG)

Diisoamil ftalato (DIAB)

Diisobutil ftalato (DIBP)

Diisodecil adipato (DIDA)

Diisodecil ftalato TEC/FC (DIDP)

Diisononil adpato (DINA)

Diisononil ftalato (DINP)

Dimeticone

Dioctil adpato doa

Dioctil ftalato TEC/FG (DOP)

Dióxido de silício

Dióxido de titânio anatase

Dióxido de titânio rutilo

Dipropileno glicol (DPG)

Dispersantes

Diundecil ftalato (DUP)

Dowfrost

Dowtherm A

EDTA tetrassódico (líquido e pó)

Emulsão acrílica

Emulsão acrílica estirenada

Eritorbato de sódio

Espessante celulósico

Etil diglicol

Floculantes

Fluidos especiais

Formiato de sódio / cálcio

Formol 37% inibido

Gás refrigerante

Glicerina bi destilada animal

Gluconato de sódio (pó e líquido)

Glutaraldeído Ucarcide 

Goma xantana malha 200

Hexametafosfato de sódio

Hexametafosfato de sódio 

alimentício

Hexano

Hidrosulfito de sódio

Inibidor de corrosão

Isotiazolinonas-misturas 

(cloradas e não cloradas)

Lauril eter sulfato de sódio 

27%/70%

Lipossomas

Lubrificante sintético Ucon

Lubrificante sintético Uconall

Membrana de osmose reversa

Plásticos, borrachas, alimentos, cosmético, têxtil, tintas, oil&gas

Tratamento de água, oil&gas

Solventes, farmacêutica, tintas, plásticos, oil&gas

Agroindústria e lubrificantes

Solventes, detergentes, alimentos, aplicações em poliuretano, tintas

Produtos de limpeza

Produtos de limpeza

Tratamento de água, eletrônicos, tintas, pigmentos e metálicos

Cosméticos, produtos de limpeza

Oil&gas

Solventes, tintas e vernizes, defensivos agrícolas, produtos de limpeza

Plásticos, borrachas, tintas, adesivos, espuma, oil&gas

Cosmético, oil&gas, produtos de limpeza, têxtil

Solventes, oil&gas, defensivos agrícolas, tintas

Plásticos, borrachas, tintas, adesivos

Plásticos, borrachas, tintas, adesivos

Plásticos, adesivos, lubrificantes

Plásticos, borrachas

Plásticos, filme para alimentos

Plásticos, borrachas, tintas, adesivos, espuma

Cosméticos

Plásticos, borrachas, tintas, adesivos, espuma

Plásticos, borrachas, tintas, adesivos, espuma

Tintas e vernizes, adesivos, oil&gas, cosméticos

Plásticos, tintas, cosméticos, produtos de limpeza

Plásticos, tintas, adesivos, têxtil

Solventes, resinas, plastificantes, tintas, têxtil, cosméticos

Tratamento de água, processos industriais, oil&gas, tintas

Plastificante para compostos de pvc, para fios e cabos

Sistema de refrigeração, oil&gas

Sistema de refrigeração, oil&gas

Cosméticos, oil&gas, produtos de limpeza

Tintas e vernizes

Tintas e vernizes

Alimentos

Const. civil, adesivos, farmacêutica, tintas, cosméticos, produtos de limpeza 

Tintas, adesivos

Tratamento de água, oil&gas, processos industriais

Metalworking, adesivos, tintas e vernizes, lubrificantes, limpeza 

industrial, cosméticos, fármacêutica, agroquímicos, plásticos, oil&gas

Indústria química, têxtil, papel, oil&gas, tintas, construção civil e couro

Indústria química, cosmética, limpeza, laboratórios, esterilizantes, oil&gas

Aparelhos de ar condicionado residencial, comercial e automotivo e 

refrigeração comercial

Alimentos, cosméticos, farmacêutica, têxtil, produtos de limpeza, 

oil&gas, tintas

Alimentos, construção civil, produtos de limpeza e têxtil, oil&gas

Desinfetantes, aplicações bioquímicas, oil&gas

Cosméticos, alimentos, higiene pessoal, oil&gas

Tratamento de água, detergentes, papel, cosméticos, borracha, 

química, têxtil, oil&gas, tintas

Veterinário, alimentos, higiene pessoal, couros, outros ramos

Tintas e vernizes, extração de óleos e gorduras vegetais e animais, oil&gas

têxtil, sucroalcool, produtos de limpeza, alimentos

Tratamento de água, oil&gas

Cosméticos, produtos de limpeza, oil&gas, tratamento de água

Cosméticos, produtos de limpeza, químicos, oil&gas

Cosméticos

Hidraúlicos, tratamento térmico em metais, metalwork, coating, 

engrenagens e compressores em diversos segmentos (grau 

alimentício), mancais de moenda e outros

Engrenagens, redutores e compressores em diversos segmentos

Tratamento de água, oil&gas
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Produto Aplicação Produto Aplicação

Metabissulfito de sódio alfa

Metassilicato de sódio

Metil amil cetona (MAK)

Metil etil cetona (MEK)

Modificador de impacto

Módulos de eletrodeionização

Módulos de ultrafiltração

Monoetanolamina (MEA) 

Monoetileno glicol (MEG)

Monômero de acetato de 

vinila - VAM

Negro de fumo

Nonil fenol etoxilado

N-propanol (álcool N propílico)

Octanol - 2 etil hexanona

Óleo de silicone

Óleo mineral branco

Óxido de ferro

Óxido de ferro transparente

Paradiclorobenzeno

Parafina clorada 50%

Pentaeritritol

Percloroetileno

Peróxido de hidrogênio 

Persulfato de amônio

Persulfato de potássio

Persulfato de sódio

Pigmentos orgânicos e 

inorgânicos

Plastificante renovável

Plastificante vegetal

Poliacrilato de sódio

Polietileno glicol (PEG)

Polímero redespersível

Polioefinas cloradas CP 

promotores de adesões

Propileno glicol ind (PGI)

Propileno glicol usp (PG USP)

Prosugar 1806

Prosugar 1812

Proetanol 40750 

Proetanol 40321

Proetanol 40094

Promagma 2103

Quartenário de amônia 50% /70%

Resina cetônica

Resina de PVC emulsão

Resina de PVC suspensão

Resina de troca iônica

Resina epóxi emulsionado 

Resina éster solventes/água

Resina fenólica

Alimentos, produtos de limpeza, oil&gas

Tratamento de água, têxtil, indústria química, cimento, detergentes, 

oil&gas

Tintas e vernizes, tintas de impressão, outros

Solventes, tintas, adesivos, removedores, oil&gas, plásticos

Plásticos rígidos

Tratamento de água

Tratamento de água

Sabão e detergentes, tintas, tinturas, borracha, oil&gas

Tintas e resinas, oil&gas

Polímeros, tintas, adesivos, fios e cabos, revestimentos, tecidos, 

vidros, oil&gas

Tintas gráficas, plásticos e compostos, outros, tintas

Produtos de limpeza, oil&gas, tintas, têxtil

Tintas de impressão

Cosméticos, solventes, tintas e plastificantes, oil&gas, agroindústria

Cosmético, produtos de limpeza, oil&gas, desmoldante para brinquedos

Alimentos, cosméticos, farmacêutica, veterinário, produtos de 

limpeza, oil&gas

Construção civil, tintas, plásticos

Tintas e vernizes, tintas gráficas, plásticos e polímeros

Produtos de limpeza

Resinas, borrachas, adesivos, composto de PVC

Resinas, óleos sintéticos, plastificantes, lubrificantes, oil&gas

Produtos de limpeza, têxtil, oil&gas

Cosméticos, farmacêutica, papel e celulose, alimentícia, 

eletroeletrônica, têxtil, produtos de limpeza, oil&gas

Tintas e vernizes, cosméticos, colas e adesivos, oil&gas

Tintas e vernizes, cosméticos, colas e adesivos

Tintas e vernizes, cosméticos, colas e adesivos

Cosméticos, tintas e resinas, plásticos, produtos de limpeza

Plásticos, borrachas, tintas, adesivos

Plásticos, borrachas, tintas, adesivos

Produtos de limpeza, oil&gas

Adesivos, selantes, tintas, composites, farmacêutica, cosméticos, 

alimentos, agrícola, cerâmica, eletrônicos, lubrificantes

Construção civil

Tintas e vernizes, tintas de impressão, adesivos

Tintas, solventes, poliéster, fluídos, produtos de limpeza, oil&gas

Alimentos, cosméticos, farmacêutica, lubrificantes, solventes, 

aditivos, anticongelantes

Tecnologia para clarificação de açúcar branco

Tecnologia para clarificação de açúcar branco

Biocida para fermentação alcoólica

Tratamento de fermento para fermentação alcoólica

Tratamento de fermento para fermentação alcoólica

Tecnologia para clarificação de açúcar VHP

Desinfetantes, produtos de limpeza, oil&gas

Tintas flexográficas, serigráficas e rotogravura

Plásticos, adesivos, tintas, selantes, construção civil

Plásticos, adesivos, tintas, selantes, construção civil

Tratamento de água, oil&gas

Tintas e vernizes

Primers, esmaltes a estufa, revestimentos metalgráficos, tintas

Tintas epóxi, fenólicas em pó, esferográficas, vernizes, revestimento 

interno de embalagens metálicas e modificação de resinas alquídicas

Resina isocianato aromático

Resina maleica

Resina óleo resinoso

Resina para cura UV

Resina poliéster

Resina solução acrílica em toluol

Resina uretânica 

Resinas acrílicas

Resinas alquídicas

Sílica pirogênica

Silicato de sódio alcalino / 

neutro

Silicone (esferas, emulsão e fluidos)

Soda cáustica escamas 

98%/99%

Soda cáustica solução

Solvente AB-9

Solvente coperaf

Solvente para borracha

Solvente tolueno

Solvente xileno

Sorbato de potássio granulado

Sulfato de alumínio isento de 

ferro (pó/líquido/granulado)

Sulfato de bario precipitado

Sulfato de sódio anidro

Sulfato férrico

Sulfito de sódio anidro

Sulfito sódio

Talco MS 200 M

Tolueno diisocianato (TDI)

Tributoxi etil fosfato

Triclosan

Trietanolamina tea 85% e 99%

Trifenil fosfato

Trimetilolpropano TMP

Trióxido de antimonio

Tripolifosfato de sódio 

alimentício

Tripolifosfato de sódio técnico

Uréia técnica

Vaselina (sólida)

Esmaltes primers, vernizes, tintas

Tintas industriais, esmalte sintético martelado, seladora nitro, verniz 

copal, tintas rotogravura

Tintas e vernizes

Madeira-massas e vernizes, tintas e vernizes de impressão off-set, 

PVC, papel

Tintas e vernizes para coil coating, poliéster isoftálico oil free, 

esmaltes estufa, esmalte em combinação com resinas amínicas

Acrílica termoplástica, tintas industriais, esmaltes acrílicos

Acabamentos pigmentados, vernizes para madeira, metal e 

marítimos

Tintas e vernizes, tinta acrílica termoplástica, impermeabilizantes 

arquiteturais

Tintas e vernizes, esmaltes metalgráficos e sintéticos industriais

Adesivos, selantes, tintas, composites, farmacêutica, cosméticos, 

alimentos, produtos de limpeza

Detergentes, adesivos, indústria de papel, construção civil, têxtil, 

oil&gas

Cosméticos, produtos de limpeza

Papel e celulose, têxtil, detergentes, tratamentos químicos, oil&gas, 

tratamento de água e processos industriais

Celulose, oil&gas, alumínio, têxtil, sabões e detergentes, fibra sintética 

rayon, celofane, sais de sódio em geral, corantes e pigmentos, vidros, 

farmacêutica, cosméticos, produção de hipoclorito de sódio e de outros 

produtos para tratamento de água e processos industriais

Tintas e vernizes, oil&gas

Tintas e vernizes, aplicações industriais

Tintas e vernizes, adesivos, artefatos de borracha, limpeza 

industrial, desengordurante na extração de óleos e gorduras para 

fins não alimentícios

Tintas e vernizes, secantes, aditivos, oil&gas

Solventes e precursores de outros produtos químicos, oil&gas, tintas

Alimentos, higiene pessoal, cosméticos

Tratamento de água, papel, oil&gas, produtos de limpeza

Tintas industriais, baterias automotivas, papel, farmacêutica, fogos 

de artifício

Têxtil, alimentos

Tratamento de água

Têxtil, alimentos, oil&gas

Têxtil, alimentos, oil&gas

Plásticos

Espumas flexíveis de poliurentano, colas, vernizes, elastômeros, 

poliuretano e outros

Retardante de chamas, tintas e vernizes, ceras, têxtil, papel

Cosméticos

Cosméticos, produtos de limpeza, construção civil, agroindústria, 

oil&gas, tintas

Lubrificantes

Resinas e poliuretanos flexíveis

Borracha, cerâmica, papel, plásticos, têxtil, vidros 

Alimentos, higiene pessoal, tratamento de água, construção civil, 

tintas, domissanitário, têxtil, oil&gás, outros ramos

Borracha, cerâmica, lubrificantes, papel e celulose, têxtil, tintas e vernizes, 

vidros, tratamento de superfícies, tratamento de água, produtos de limpeza, 

detergentes, estabilizante de solo (agricultura), oil&gas

Plásticos, fertilizantes, alimentos, cosméticos, têxtil, oil&gas, tintas

Cosméticos

Cotia | SP
Assistência Técnica e 
Vendas
Endereço: Avenida Coronel Luiz 
Rodrigues de Barros, 500, Jardim 
Eliane, Cotia, SP
CEP: 06716-035
Fone: 11-4615-8100

Recife | PE (Matriz)
Endereço: Avenida da 
Recuperação, 2500, (BR 101 
Norte), Córrego do Jenipapo, 
Recife, PE
CEP: 52091-530
Fone: 81-3267-4700

Simões Filho | BA
Endereço: Via DICA Anel II, 677, 
Quadra 08, Lote 03, CIA Sul, 
Simões Filho, BA
CEP: 43700-000
Fone: 71-3215-8500

Fortaleza | CE
Endereço: Rua D'Áurea, 200, 
Messejana, Fortaleza, CE
CEP: 60862-760
Fone: 85-3444-6100

São Paulo | SP
Endereço: Avenida Luiz Carlos 
Berrini, 1748 CJ (2508 - 2511), 
Cidade  Monções, São Paulo, SP
CEP: 04571-000
Fone: 11-4615-8100

Joinville | SC
Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 
134, Andar 6, Sala 601-A, Glória, 
Joinville, SC
CEP: 89216-215
Fone: 47-3802-5599

brasil.pochteca.net
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