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Seu distribuidor global de etanol premium  

O que fazemos 

Distribuidore
s de etanol 
premium. 
em todo o 

mundo 

 Atendemos suas necessidades de quantidade: 
oferecemos álcoois em uma linha completa de 
contêineres:  

 navios-tanque de até 1.000 ton 
 caminhões de 22 ton 
 contêineres ISO de 20 ton 
 IBC e tambores em FCL completo 
 

 Graças à nossa esfera mundial de atuação, 
podemos atender seus requisitos de entrega. 

 Sistemas de controle de qualidade : registrado 
para CEHS/FISPQ/REACH/testes de 
plasticizadores/código de ética. 

 Clientes constantes nos setores de perfumaria e 
farmácia e cosméticos  no Oriente Médio, África 
e Ásia desde 2007. 

 Ethimex é uma empresa sediada no Reino Unido 
com mais de 15 anos de experiência no 
fornecimento e aquisição de etanol premium 
para aplicações químicas. 

 Com escritórios em Londres, Sri Lanka, Douala e 
Singapura, estamos presentes em todos os cinco 
continentes através de nossos representantes e 
parceiros. 

 Oferecemos um leque de mais de 10 tipos de 
etanol. 

 Adquirimos produtos em mais de 12 países.  

 Somos especializados em descarte de refugo de 
etanol de processos industriais. 

 Nosso compromisso é prestar a você serviço da 
mais alta qualidade. 

Destaques Nossos produtos 

Methanol                  2-10 % vol 

N Hexane                    1-2 % vol 

IPA                    1-2 % vol 

Bitrex                   5-10 ppm 

DEP                 0.5-2 % vol 

Outras possibilidades mediante solicitação 

Etanol de alto grau (BP / USP) 

Opçõoes de desnaturação 

Extra neutral anhydrous fermentation ethanol          

Extra neutral ethanol  

Extra neutral certified  organic ethanol 

(sugar/grain) 

Extra neutral rice ethanol 

Extra neutral grain ethanol (wheat /corn) 

Etanol industrial 

Rectified spirit / REN ethanol 

Crude industrial grade ethanol 

Heads and tails (feints) 

Lavagem de para-brisas (mediante solicitação) 
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Representantes 
 


