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PREZENTACJA
Firma Greendet powstała w 2009 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie na ekologiczne, wydajne i konkurencyjne produkty 
czyszczące.

Greendet wraz ze swoją fabryką w Coimbrze, w Portugalii, operuje z myślą o tworzeniu zróżnicowanych konceptów i produktów, 
które wynikają z połączenia pracy grupy ds. badań i rozwoju Wydziału Chemii Instytutu Nauk i Technologii w Coimbrze.

Celem Greendet jest dostarczanie produktów czyszczących, które stanową ekonomiczną alternatywę o najwyższej jakości oraz 
oferowanie detergentów, które mają lepszy wpływ na środowisko, są biodegradowalne i bardziej wydajne przy zastosowaniu 
mniejszego stężenia.

Obecnie na rynku istnieją dwie linie produktów – Domowa i Profesjonalna, które obejmują ponad 60 produktów. Pomimo ciągłych 
innowacji, w 2014 r. restrukturyzacja przedsiębiorstwa doprowadziła do przeprojektowania wizerunku, aby lepiej identyfikować 
się z celami firmy i jej partnerami.

Ponieważ preferujemy ciągłe innowacje i zadowolenie klientów, mamy możliwość opracowywania indywidualnie dostoso-
wanych produktów dla każdego klienta, zgodnie z jego konkretnymi potrzebami.

Maksymalna wydajność przy najniższym wpływie na środowisko, to siła, która nas porusza.

www.greendet.pl

facebook.com/greendet
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Ponieważ w Twoim codziennym życiu ważne 
są szczegóły, które sprawiają różnicę a my 
zawsze chcemy, aby Twój dom był jasny i 
gościnny, stworzyliśmy domową linię środków 
gwarantujących przyjazną dla środowiska 
skuteczną czystość, będącą najlepszym sposo-
bem utrzymania higieny we wszystkich 
obszarach Twojego domu. Ponadto domowe 
środki czyszczące Greendet o pojemności 0,5, 1 
i 2 litrowymi do ręcznego dozowania zajmują 
wyjątkowo mało miejsca i zapewniają maksy-
malną skuteczność w sprzątaniu i dezynfekcji 
domu.

Greendet oferuje szeroką gamę produktów w 
swojej profesjonalnej linii, opracowanych i 
przetestowanych przez specjalistów, gwaran-
tujących ekologiczną czystość, dla wszelkiego 
rodzaju potrzeb związanych z higieną i dezyn-
fekcją, które w łatwy i skuteczny sposób 
eliminują zarazki i bakterie. Wysoka jakość 
produktów przy niskich kosztach, zarówno dla 
naszych klientów, jak i dla naszego środowis-
ka. Ta linia zawiera pojemniki o pojemności 5 
litrów, idealne do dokładnego mycia dużych 
powierzchni.

linia profesjonalna

 

LAVA LOIÇA
manual

Limão

1L

linia domowa



KUCHNIA
W kuchni higiena i czystość zawsze stoją na pierwszym miejscu. Oferta Greendet 

składa się z wielu produktów, których zadaniem jest utrzymać pomieszczenie czystym 

i zdezynfekowanym, gwarantując optymalną ochronę przeciwko zarazkom i bakteriom 

w prosty oraz wydajny sposób.
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Skoncentrowany |  Łagodny dla dłoni

D-MANUAL
ANTYBAKTERYJNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

Produkt o wysokim stężeniu środków czyszczących i dezynfekujących, pozwala-
jący na łatwe usuwanie tłuszczów o neutralnym pH. Produkt przeznaczony jest 
do mycia naczyń dowolnego rodzaju; usuwa z nich wszelkie zabrudzenia i tłuste 
plamy. Odpowiednie pH i skład sprawiają, że nie wykazuje agresywnego działa-
nia na skórę rąk. Składniki produktu ulegają szybkiej biodegradacji.

Skuteczny nawet w twardej wodzie

Zwiększa efektywność | Nadaje połysk

D-WASH
PŁYN DO ZMYWAREK

Produkt silnie alkaliczny o wysokim stężeniu sekwestrantów, dzięki czemu może być stosowany 
nawet w twardej wodzie. Płyn doskonale usuwa tłuszcz, nawet najbardziej uporczywy i zaschnięty. Nie 
wytwarza piany, przez co gwarantuje wyjątkowe efekty zmywania naczyń w zmywarce i łatwość 
obsługi. Nie zawiera chloru i fosforanów. Składniki produktu ulegają szybkiej biodegradacji.

D-RINSE
NABŁYSZCZACZ DO ZMYWAREK

Produkt znacznie przyspieszający schnięcie naczyń. Dodany do każdego zmywania w zmywarce 
nadaje naczyniom połysk, nie zostawiając smug. Usuwa kamień z wody, dzięki czemu nie osadza się 
on na naczyniach i w zmywarce, chroniąc wszystkie części urządzenia. Wszystkie składniki produktu 
ulegają szybkiej biodegradacji.

 BEZ FOSFORANÓW

Czyści | Daje połysk

S-INOX
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZE
STALI NIERDZEWNEJ

Kwasowy produkt, który skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia 
(utlenianie, smar itd.) ze wszystkich części ze stali nierdzewnej, aluminium, stali 
itp., Pozostawiając powierzchnie lśniące i wyglądające na nowe.

CZYŚCI I CHRONI METALOWE POWIERZCHNIE 

 

D-MANUAL
LAVA LOIÇA MANUAL

D-WASH
LAVA LOIÇA MÁQUINA

 o

 5

D-RINSE
ABRILHANTADOR SECANTE DE LOIÇA

S-INOX
LIMPADOR DE INOX

 

 

L 

=
=7,0

pH

5 L
Kod. 104

0,5 L
Kod. 304

5 L
Kod. 103

5 L
Kod. 102

5 L
Kod. 101

1 L
Kod. 301

=8,2pH

=1,8pH

=13,4pH
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Niezwykle skuteczny | Chroni zmywarkę

Dezynfekuje | Naczynia

Dezynfekuje | Roztapia lód | Może być stosowany do komponentów elektrycznych

D-CALC
ODKAMIENIACZ

F-HYGIENE 

Profesjonalny środek do dezynfekcji żywności marki Greendet to rozwiązanie, które oprócz bogatego 
w chlorowane środki dezynfekujące - skuteczny środek dezynfekujący, jest wolny od substancji 
toksycznych, co pozwala na jego stosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i dezynfekcji 
wody pitnej czy wody do mycia jedzenia.

PŁYN DEZYNFEKUJĄCY

M-FREEZE
PRZECIWZAMARZAJĄCY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY

Przeciwzamarzający środek dezynfekujący firmy Greendet to neutralny produkt pH o dużej koncen-
tracji środków myjących i dezynfekujących. Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia i 
eliminuje potencjalnie szkodliwe mikroorganizmy. Ze względu na swój skład jest odpowiednim 
produktem do czyszczenia chłodziarek i zamrażarek, umożliwiając ich czyszczenie nawet w ujemnych 
temperaturach, unikając w ten sposób rozmrażania sprzętu. Jest również wskazany do czyszczenia 
powierzchni, które wchodzą w kontakt z produktami spożywczymi.

NIE WYMAGA WYŁĄCZANIA ZAMRAZARKI PODCZAS MYCIA

Produkt usuwający pozostałości i osady z kamienia wapiennego, nadający się do okresowego usuwa-
nia kamienia i czyszczenia zmywarki, ponieważ czyści i chroni istotne części sprzętu. Jego składniki 
łatwo ulegają biodegradacji. 

Dezynfekuje | Naczynia

F-HYGIENE TABLETS
TABLETKI DEZYNFEKUJĄCE

Tabletki musujące z chlorem firmy Greendet szybko się rozpuszczają, a dzięki 
działaniu środka uwalniającego chlor można je stosować do dezynfekcji 
wody pitnej, mycia warzyw oraz dezynfekcji powierzchni i narzędzi kuchen-
nych.

M-FREEZE
DESINFETANTE ANTI CONGELANTE

D-CALC
ANTICALCÁRIO MÁQUINA

F-HYGIENE
DESINFECTANTE ALIMENTAR

1 KgKod. 105

5 L
Kod. 109

5 L
Kod. 107

5 L
Kod. 106

=0,8

=9,4

pH

pH

F - DISINFECT TABLETS

F - HYGIENE TABLETS

PRO

F-HYGIENE TABLETS
PASTILHAS DESINFETANTES

.
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Myje | Nadaje przyjemny zapach

M-WASH

Czyści i nadaje zapach całej powierzchni. Jego neutralne pH nie niszczy materiałów. Doskonale usuwa 
wszelkie rodzaje zabrudzeń, odtłuszcza i sprawia, że podłogi przyjemnie pachną przez dłuższy czas. 
Wskazany dla czyszczenia podłóg oraz ścian we wszystkich pomieszczeniach.

ECOLABEL UNIWERSALNY PŁYN ANTYBAKTERYJNY

M-WASH ECOLABEL

PT/020/008
EU Ecolabel:

Kod. 112 ECOLABEL

=6,6pH

Kod. 312 Kod. 305 ECOLABELECOLABEL

0,5 L

=6,6pH=6,6pH

2 L5 L

PT/020/008
EU Ecolabel:

PODŁOGI
Greendet oferuje najbardziej kompletny asortyment środków czyszczących do 

wszystkich rodzajów podłóg. Jego produkty są opracowywane i testowane przez 

specjalistów, posiadających głęboką wiedzę na temat czyszczenia i obróbki podłóg, 

gwarantując jednocześnie najwyższe standardy ekologiczne.
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Uniwersalny

M-WASH

Czyści i nadaje zapach całej powierzchni. Jego neutralne pH nie niszczy materiałów. Doskonale usuwa wszelkie rodzaje zabrudzeń, odtłuszcza i 
sprawia, że podłogi przyjemnie pachną przez dłuższy czas. Wskazany dla czyszczenia podłóg oraz ścian we wszystkich pomieszczeniach.

UNIWERSALNY PŁYN ANTYBAKTERYJNY

Pozostawia długotrwały przyjemny zapach

Dezynfekuje | Bezzapachowy

M-WASH CL
LAVA TUDO C/ LEXÍVIA

 

M-WASH LEMON
AMBIENTADOR LIMÃO

Kod. 121 LEMON

=8,3pH

5 L

M-WASH AMONIA
LAVA TUDO AMONIACAL

=10pH

 o

 5

M-WASH LAVANDA
LAVA TUDO LAVANDA

=6,7pH

LAVANDAKod. 110

5 L
Kod. 113 AMONIA

5 L
GEL CLOROKod. 117

5 L

PRO

M-WASH TROPICAL
AMBIENTADOR TROPICAL

Kod. 122 TROPICAL

=8,3pH

5 L

=11,7pH

Szybko wysycha

PRO

M-WASH BIO-ALC
LAVA TUDO BIOALCOOL

=6,7pH

Kod. 119 BIO ALCOOL

5 L

Dezynfekuje | Bezzapachowy
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W-WOOD
CERA ACRÍLICA

W-HARD
CERA SUPERFÍCIES DURAS

 o

 5

WAX-OUT
DECAPANTE DE CERAS

=7,8pH

=7,8pH

=13,4pH

Kod. 130

5 L

Kod. 128

5 L

Kod. 126

5 L

W-WOOD

Produkt przeznaczony do podłóg z drewna, korka, winylu itp., zapewniający błyszczącą i antypośliz-
gową warstwę ochronną, o doskonałej odporności na zadrapania i zarysowania, bez ścierania. Jego 
składniki łatwo ulegają biodegradacji.

W-HARD

Produkt przeznaczony do płytek, mozaik i kamienia, zapewniający błyszczącą i antypoślizgową warst-
wę ochronną, o doskonałej odporności na zadrapania i tarcie, bez ścierania. Jego składniki łatwo ulegają 
biodegradacji.

WAX-OUT

Wodny środek do usuwania wosku, odpowiedni do wszystkich rodzajów wosku, pozostawiając 
podłogę gotową do ponownego woskowania. Jego składniki łatwo ulegają biodegradacji.

S-WOOD
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA DREWNIANYCH POWIERZCHNI

Produkt przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji drewnianych powierzchni, pozostawiając je niena-
gannie czyste i jasne. Zawiera składniki antystatyczne zapobiegające gromadzeniu się kurzu na 
powierzchniach. Jego składniki łatwo ulegają biodegradacji.

NEUTRALNY AKRYLOWY WOSK DO DREWNA

NEUTRALNY WOSK AKRYLOWY DO TWARDYCH POWIERZCHNI

ŚRODEK DO USUWANIA WOSKU

Czyści | Nadaje przyjemny zapach | Nadaje połysk

Wosk

Wosk

Usuń wosk

8
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S-WOOD
LIMPA E ENCERA MADEIRAS

=7,4pH

Kod. 125

5 L



F - DISINFECT TABLETSWC FRAGRANCE TABLETS
BLOCOS AMBIENTADORES

Kod. 131

1 Kg

INNE POWIERZCHNIE
Greendet posiada najbardziej kompleksową ofertę produktów do wszystkich typów powier-

zchni. Są one opracowywane i testowane przez specjalistów, co pozwala pozyskać dużą 

wiedzę na temat czyszczenia i obchodzenia się ze zróżnicowanymi powierzchniami, przy 

jednoczesnym zapewnieniu najwyższego standardu ekologii.

WC-FRAGRANCE TABLETS
ODŚWIEŻACZ TOALETOWY W TABLETKACH

Tabletki detergentu wskazany do ciągłej higieny toalety. Uwalnia aktywną i pachnącą pianę, która 
oczyszcza toaletę, eliminuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega tworzeniu się kamienia. Aktywna 
piana powstająca po każdym płukaniu zbiornika usuwa zanieczyszczenia i neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy.  

Odświeżaj całą toaletę
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S-GLASS
LIMPA VIDROS

S-GLASS COCO VANILLA
LIMPA VIDROS COCO BAUNILHA

=5,6pH

Kod. 133 Kod. 306

0,5 L

Kod. 138 Kod. 140S-GLASS
COCO-VANILLA

S-GLASS

M-DISINFECT SEPT
MULTISUPERFÍCIES DESINFECTANTE

ANTI-SÉPTICO

5 L

5 L 5 L

=8,4pH

=5,6pH

S-GLASS

=5,6pH

Kod. 340

0,5 L

S-GLASS

Produkt zalecany do czyszczenia szyb i wszelkich powierzchni lustrzanych, płytek ceramicznych, witryn, blatów kuchennych itp. Dzięki wysokiemu 
stężeniu rozpuszczalników z łatwością rozpuszcza wszelkie zabrudzenia, usuwając je i pozostawiając powierzchnie czyste i błyszczące. Jego składniki 
ulegają szybkiej biodegradacji.

PŁYN DO MYCIA SZYB I LUSTER

Uniwersalny

5 L
Kod. 137

PRO

WC GEL
GEL SANITÁRIO

WC-GEL

Produkt o wysokiej sile czyszczenia, zdolny do eliminacji wapna i potencjalnie niebezpiecznych mikro-
organizmów, perfumujący obszar przez długi czas. Odpowiedni produkt do czyszczenia toalet. Jego 
składniki ulegają szybkiej biodegradacji.

ŻEL DO CZYSZCZENIA TOALET

CZYŚCI PLAMY NA URZĄDZENIACH SANITARNYCH

Dekontaminacja wyrobów sanitarnych

M-DISINFECT SEPT
PŁYN DO DEZYNFEKCJI WSZYSTKICH
POWIERZCHNI

Produkt posiada neutralne pH i zawiera wysokie stężenie środków czyszczących i 
dezynfekujących. Skutecznie usuwa wszelkiego typu zabrudzenia i niszczy 
potencjalnie niebezpiecznie drobnoustroje. Z uwagi na swój skład i brak zapachu 
może być stosowany w systemach HACCP do czyszczenia podłóg i ścian, sprzętu i 
blatów w różnego rodzaju zakładach i placówkach. Jego składniki ulegają szybkiej 
biodegradacji.

ZGODNY Z NORMAMI: EN 13697 - EN 1650 - EN 1276

Neutralny | Myje | Dezynfekuje

Niezwykle skuteczny | Nadaje przyjemny zapach

WC-CREAM
KREM DO CZYSZCZENIA WC

Krem do czyszczenia WC marki Greendet jest produktem o dużej koncentracji zarówno środków 
czyszczących, jak i ściernych. Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, pozostawiając 
przyjemny zapach na wszystkich powierzchniach, przeznaczony do czyszczenia podłóg i ścian w 
łazienkach wszystkich instytucji.

WC CREAM
CREME DE LIMPEZA WC

Kod. 135

=10,0pH

5 L

=1,10pH

99,9%
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Myje | Dezynfekuje | Nadaje przyjemny zapach

M-PET
PERFUMOWANA KREOLINA

Produkt biodegradowalny o neutralnym pH, wysokim stężeniu środków 
dezynfekujących i niskiej toksyczności dla ludzi i zwierząt. Skutecznie usuwa 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia i eliminuje potencjalnie niebezpieczne 
mikroorganizmy. Ze względu na swój skład i przyjemny zapach, jest wskaza-
ny do dezynfekcji wszelkiego rodzaju miejsc, w których żyją zwierzęta, takich 
jak stajnie, zagrody, kojce, domy dla psów itp.

Udrażnia wszystkie rury

P-SOLVE
ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA RUR

Produkt o alkalicznym pH, opracowany tak, aby łatwo i skutecznie eliminować zatory w kanalizacji, gdy 
metody mechaniczne nie działają. Jego składniki łatwo ulegają biodegradacji.

Odświeżacz powietrza

ODOUR-OUT
PRODUKT USUWAJĄCY NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

Odor-OUT od Greendet to wysoce skuteczny produkt pozwalający na pozby-
cie się nieprzyjemnych zapachów takich jak: tytoniu, butów, śmieci, zwierząt, 
łazienkowych i wiele innych. Jest bezpieczny dla ludzi. Ze względu na swój 
skład pozostawia przyjemny zapach na powierzchniach, na których został 
użyty.

WC-TOTAL

Produkt o kwaśnym pH, wysokim stężeniu środków czyszczących i dużej zdolności usuwania tłuszczu 
i wapna. Wskazany do czyszczenia wszystkich powierzchni łazienki. Jego składniki łatwo ulegają 
biodegradacji.

CZYSZCZENIE ŁAZIENKI Z JEDNYM PRODUKTEM

UNIWERSALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ŁAZIENEK

Myje | Dezynfekuje | Usuwa osad wapienny | Nadaje przyjemny zapach

Cod. 360

L

Kod. 153

Kod. 149 Kod. 360

1 L

Kod. 136 Kod. 339

0,5 L

 

M-PET
CREOLINA PERFUMADA

5 L

P-SOLVE
DESENTUPIDOR DE TUBAGEM

ODOUR-OUT
ELIMINADOR DE ODORES

5 L

5 L

=14,0pH

=7,4pH

=7,4pH
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WC TOTAL
MULTIUSOS WC ANTICALCÁRIO

=1,4pH

5 L
Kod. 141



Kod. 145 Kod. 146NEUTRAL FRAGRANCE

H-BODY NEUTRAL
GEL DE BANHO

H-WASH SILK
SABONETE PERFOMADO

H-WASH NEUTRAL
SABONETE NEUTRO

5 L 5 L

H-DISINFECT CARE
GEL ANTI-SÉPTICO HIDRATANTE

5 L
Kod. 147

=4,61pH

=6,7pH

5 L
Kod. 142

=6,2pH

HIGIENA OSOBISTA
Dla szczególnej dbałości o ciało, Greendet oferuje linię produktów o neutralnym 

pH. Preparaty można często stosować i używać do dokładnego mycia i dezyn-

fekcji ciała dla ochrony przed zarazkami i bakteriami.

H-BODY
ANTYBAKTERYJNY ŻEL POD PRYSZNIC

Produkt antybakteryjny o silnej koncentracji środków czyszczących oraz wysokiej zdolności nawilżania 
skóry a także możliwości wyeliminowania potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów. Dzięki 
swojemu neutralnemu pH i zawartości środków nawilżających, ten środek jest odpowiedni do częste-
go mycia całego ciała. Jego składniki ulegają szybkiej biodegradacji.

Myje | Nawilża | Nadaje przyjemny zapach

H-WASH
ANTYBAKTERYJNE MYDŁO W PŁYNIE

Produkt o subtelnej i przyjemnej kompozycji zapachowej przeznaczony 
do higieny rąk, zawierający wysokie stężenie środków czyszczących, 
dzięki którym wykazuje dużą zdolność do usuwania zabrudzeń i 
niszczenia potencjalnie niebezpiecznych drobnoustrojów. Z uwagi na 
neutralne pH i zawartość substancji nawilżających produkt ten nadaje 
się do częstego mycia i dezynfekcji rąk. Jego składniki ulegają szybkiej 
biodegradacji.

Myje | Nawilża | Nadaje przyjemny zapach

H-DISINFECT CARE
ŻEL ANTYSEPTYCZNY I NAWILŻAJĄCY DO RĄK

Produkt o dużej koncentracji środków dezynfekujących, zdolny do eliminacji potencjalnie niebezpiec-
znych mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby. Nie ma potrzeby używania wody po jej nałożeniu, 
zapewnia szybkie wysychanie bez pozostawiania resztek lub podrażniania rąk dzięki dużej zdolności 
hydratacyjnej. Jego składniki łatwo ulegają biodegradacji.

ZGODNY Z NORMAMI: EN 13697 - EN 1650 - EN 1276

Dezynfekuje | Nawilża | Nie wymaga wody
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ODTŁUSZCZACZE
Linia odtłuszczaczy Greendet pozwala czyścić i odtłuszczać najróżniejsze urządzenia i 

powierzchnie, takie jak piece, okapy, kratki, płytki, blaty, między innymi skutecznie 

eliminując wszystkie rodzaje tłuszczy i zwęgleń, nawet te najtrudniej usuwalne.
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M-CLEAN
DESENGORDURANTE MULTIUSOS

=9,8pH

Kod. 154

5 L

Kod. 155 o

 5

M-POWER NON-FOAM
DESENGORDURANTE DE ESPUMA CONTROLADA

5 L

=13,1pH

=13,6pH

Kod. 356

0,5 L

PRO

M-POWER
TIRA GORDURAS

Kod. 156

5 L

=13,3pH

Kod. 355

0,5 L

PRO

M-POWER TOP
TIRA GORDURAS CONCENTRADO

Kod. 157

5 L

=13,7pH

Kod. 357

0,5 L

M-CLEAN
ODTŁUSZCZACZ

Produkt alkaliczny o wysokiej koncentracji składników czyszczących i substancji 
powierzchniowo czynnych, przez co wykazuje mocne działanie odtłuszczające, 
nawet w przypadku wysuszonego i zaschniętego tłuszczu. Przeznaczony do 
czyszczenia kuchni, wyciągów, grillów, itp.  Skutecznie usuwa tłuszcz i węgiel, 
również ten oporny. Może być stosowany na gorących powierzchniach. Nie uwala-
nia oparów. Nie wykazuje agresywnego działania na skórę i czyszczone powierzch-
nie. Jego składniki ulegają szybkiej biodegradacji.

Myje | Odtłuszcza | Nadaje przyjemny zapach

M-POWER
SKONCENTROWANY ODTŁUSZCZACZ

Produkt alkaliczny, o dużej koncentracji środków myjących i powierzchniowo 
czynnych, który zapewnia wysoką zdolność usuwania tłuszczu, nawet wysuszone-
go i trwałego. Nadaje się do czyszczenia kuchni, ekstraktorów, rusztów itp., skutec-
znie eliminuje tłuszcze i węgiel, nawet najbardziej odporne. Może być używany na 
gorących powierzchniach. Jego składniki ulegają szybkiej biodegradacji.

M-POWER TOP
SUPERSKONCENTROWANY ODTŁUSZCZACZ

Produkt wysoko alkaliczny o silnej koncentracji składników czyszczących i 
substancji powierzchniowo czynnych, przez co wykazuje mocne działanie 
odtłuszczające, nawet w przypadku wysuszonego i zaschniętego tłuszczu. 
Przeznaczony do czyszczenia kuchni, wyciągów, grillów, itp.  Skutecznie usuwa 
tłuszcz i węgiel, również ten oporny. Można go stosować w każdej temperaturze. 
Nie uwalania oparów. Jego składniki ulegają szybkiej biodegradacji.

Odtłuszczanie | Bezzapachowy

Bardzo silnie odtłuszczanie | Bezzapachowy

M-POWER NON FOAM
ODTŁUSZCZACZ NISKOPIENIĄCY

Odtłuszczający detergent o wysokiej przenikalności i rozpuszcza tłuszcze i białka, idealny do wszyst-
kich zmywalnych powierzchni. Kontrolowana formuła pianki idealnie nadaje się do pralek mechan-
icznych.

Odtłuszczanie | Bez piany | Bezzapachowy



Pierze | Zawiera mikrogranulki zapachowe o przedłużonym działaniu

NIE ZAWIERA FOSFORANÓW

L-WASH POWDER

Ten detergent w proszku jest produktem specjalnie zaprojektowanym do stosowania w 
automatycznych pralkach o wysokiej wydajności i niskim zużyciu, zapewnia skuteczne pranie, 
delikatny aromat, a także doskonałą biel.

PROSZEK DO PRANIA

Kod. 422

DETERGENTE ATOMIZADO PARA

A MÁQUINA DA ROUPA

20 kg

20Kg10Kg
Kod. 423

PRANIE
Szczegóły mogą robić różnicę. Linia produktów do prania Greendet to dbałość o środowis-

ko i tkaniny. Materiały staja się miękkie, a dzięki mikrokapsułkom zapachowym, pachną 

przez długi czas.
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Zmiękcza | Zawiera mikrogranulki zapachowe o przedłużonym działaniu

L-SOFT

Greendet opracował płyn do płukania tkanin dla zapewnienia delikatności tkanin i świeżego, przyjem-
nego zapachu. Dzięki zawartości mikrokapsułek zapachowych, aromat długo utrzymuje się i jest 
intensywny, ponieważ jest uwalniany tylko podczas ruchu. Idealny w każdej temperaturze – można 
stosować go w zimnej wodzie dla oszczędzenia energii.

PŁYN DO PŁUKANIA TKANIN

Pierze | Zawiera mikrogranulki zapachowe o przedłużonym działaniu

L-WASH

Produkt opracowany specjalnie do prania ubrań z trudnymi do usunięcia plamami, takimi jak tłuszcz i 
inne substancje organiczne. Szybko wnika we włókna, pozbywając się najbardziej opornych plam. 
Mikrokapsułki zapachowe zapewniają długi i intensywny zapach, ponieważ aromat jest uwalniany 
tylko podczas ruchu. Ten produkt jest przyjazny środowisku i szybko ulega biodegradacji.

ŚRODEK DO PRANIA TKANIN

BEZ FOSFORANÓW

Kod. 165

Kod. 164

Kod. 373

Kod. 379

MYSTIC

TROPICAL

MYSTIC

TROPICAL

L-WASH TROPICAL
DETERGENTE ROUPA TROPICAL

L-SOFT TROPICAL
AMACIADOR ROUPA TROPICAL

=9,8pH

L-SOFT MYSTIC
AMACIADOR ROUPA MYSTIC

=4,1pH

=4,1pH

Kod. 177 ALOÉ VERA

=9,8pH

 

=9,8pH

Kod. 174 ROSA

5 L

L-WASH MYSTIC
DETERGENTE ROUPA MYSTIC

5 L

=9,8pH

5 L

5 L

2 L 2 L

Kod. 171 ROSA

=4,1pH

Kod. 173 ALOÉ VERA

2 L 2 L

=4,1pH
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Wybiela | Odplamia | Do tkanin białych i kolorowych

L-WHITE OXYGEN

Specjalnie opracowany do prania kolorowych tkanin. Dodatek do prania, doskonałe źródło aktywnego tlenu, silny utleniacz, który nadaje wysoką moc 
ochrony koloru i usuwania plam. Jest to produkt przyjazny dla środowiska i szybko ulega biodegradacji. Działa we wszystkich temperaturach, dzięki 
czemu pozwala na mycie wodą zimną w celu oszczędzania energii.

ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY NA BAZIE TLENU

Wybielacz | Odplamiacz | Do białych ubrań

L-WHITE CLORO

Specjalnie opracowany do prania bielizny i białych tkanin. Dodatek do prania, doskonałe źródło chloru, który nadaje wysokiej bieli praniu.

CHLOROWANY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY

PRO

L-WHITE CL
BRANQUEADOR CLORADO

Kod. 424

5 L

OXYGEN POWDER

=12,4pH

L-WHITE CL
BRANQUEADOR COLORADO

Kod. 425

5 Kg

L-WHITE
DESINFETANTE BRANQUEADOR OXIGENADO

CLORO POWDERCLORO

Kod. 419

1 Kg
Kod. 421

10Kg

PRO

L-WHITE CL
BRANQUEADOR CLORADO

PRO

L-WHITE
BRANQUEADOR CLORADO

Kod. 420 OXYGEN

=1,6pH

5 L
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Kod. 404

A-WASH
SHAMPOO AUTO

5 L

=7,2pH

SAMOCHÓD
Aby zapewnić wszechstronność w sprzątaniu, Greendet stworzył linię 

kosmetyków samochodowych, w której można znaleźć najbardziej zróżnicow-

ane produkty ekologiczne, od rozjaśniaczy i szamponów, po środki czyszczące 

do felg, pozostawiających Twój pojazd świeżym i błyszczącym, wyglądającym 

jak nowy.

A-WASH
SZAMPON SAMOCHODOWY

Produkt o wysokiej koncentracji środków odtłuszczających. Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia, nawet najtrudniejsze, pozostawiając pojazd czysty i lśniący.

Myje | Nadaje połysk

18
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 Zapobieganie zaparowywaniu

Zapobiega zamarzaniu

Myje | Odtłuszcza | Nadaje przyjemny zapach

Myje | Odkamienia

A-GLASS
ŚRODEK DO SZYB SAMOCHODOWYCH

Jest to produkt odpowiedni do czyszczenia szkła i wszystkich lustrzanych powierzchni samochodu. 
Dzięki dużej koncentracji rozpuszczalników może łatwo rozpuszczać wszystkie gleby, eliminując je z 
niezwykłą łatwością i pozostawiając powierzchnie czyste i lśniące. 

A-ANTIFREEZE
ŚRODEK PRZECIW ZAMARZANIU

Produkt zawierający bazę glikolu etylenowego (20%) wraz z inhibitorami korozji. Chroni układ chłod-
niczy, utrzymując go w doskonałym stanie czystości i działania, bez atakowania różnych metalicznych 
lub niemetalicznych komponentów samego systemu. Jest on stosowany w różnych wartościach 
procentowych w zależności od różnych potrzeb klimatycznych.

A-GEL

Produkt nadaje się do mycia rąk w warsztatach lub innych miejscach, w których dłonie dotykają oleju, 
smaru i innych silnych plam. Usuwa cały brud pozostawiając ręce zadbane i miękkie.

A-WHEEL

Produkt o wysokiej zdolności usuwania brudu dzięki wysokiej koncentracji środków czyszczących. 
Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju smary i sadzę hamulcową. Pozostawia felgi samochodu lśniące 
i wyglądające jak nowe. Jego składniki łatwo ulegają biodegradacji.

ŻEL DO MYCIA RĄK O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI

ŚRODEK DO FELG

 o

 5

A-GEL
GEL PARA MECÂNICOS

 o

 5

A-GLASS
LIMPA VIDROS AUTO

=5,6pH

=8,5pH

Kod. 410

5 L

Kod. 408

5 L

Kod. 405

5 L

A-ANTIFREEZE
ANTICONGELANTE AUTO 20%

=6,1pH

Kod. 406

5 L

PRO

A WHEEL
LIMPA JANTES

=0,8pH
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Piana odkamieniająca powierzchnię i naczynia

Odtłuszczanie | Bez piany

AGRO-HYGIENE CL

Czyszczenie i dezynfekcja w jednoczesne czyszczenie i dezynfekcja wszystkich rodzajów zabrudzeń 
tłuszczowych, białkowych oraz krwi, przeznaczonych do dużych powierzchni w przemyśle spożyw-
czym.

AGRO-HYGIENE NON-FOAM

Produkt szczególnie polecany do czyszczenia i dezynfekcji instalacji procesów w przemyśle piwowar-
skim, mleczarskim, napojowym (tj. obwody, przewody napełniające, zbiorniki, dozowniki), a także w 
gospodarstwach hodowlanych do czyszczenia i dezynfekcji zbiorników, obwodów, urządzeń do 
dojenia i ogólnie w przypadku energochłonnych oczyszczeń, w których wymagany jest całkowity brak 
piany.

 

PIANKA Z CHLOREM ALKALICZNYM

ALKALICZNY, BEZ PIANY, Z CHLOREM

AGRO-DISINFECT NON FOAM
NÃO ESPUMA ALCALINO CLORADO

pH

=13,1pH

AGRO-ŻYWNOŚĆ
Ta linia produktów została specjalnie zaprojektowana, aby poprawić bezpieczeństwo 

żywności i produktywność w tym segmencie, gwarantując zaufanie coraz większej 

liczby konsumentów na coraz większej liczbie rynków.

Kod. 251

5 L

PRO

AGRO-HYGIENE CL
ESPUMA ALCALINO CLORADO

pH

=13,1pH

Kod. 250

5 L
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Odtłuszczanie | Aktywna piana

Odwapnianie | Bez piany

Dezynfekuje | Neutralny

AGRO-WASH

Kwas specjalnie opracowany do czyszczenia pianą wszelkiego rodzaju powierzchni i pojemników z 
branży spożywczej. Dzięki pianie produkt pozwala na dłuższe działanie, eliminując osady wapienne i 
białkowe, jednocześnie zapobiegając utlenianiu.

AGRO-WASH NON-FOAM

Niepieniący detergent do codziennego użytku opracowany do czyszczenia dojarek, urządzeń do 
przetwarzania żywności, chłodziarek do mleka oraz wszystkich przyborów i sprzętu, w których koniec-
zne jest usuwanie osadów utworzonych przez minerały mleczne. Zapewnia efekt antykorozyjny dla 
stali nierdzewnej i aluminium.

AGRO-PERACETIC

Ten produkt służy do dezynfekcji ze względu na jego właściwości sterylizujące, grzybobójcze, 
wirusobójcze, bakteriobójcze i sporobójcze.
  

AGRO-HYGIENE SEPT

Produkt przeznaczony do dezynfekcji poprzez natryskiwanie lub zanurzanie sprzętu, stołów 
przetwórstwa spożywczego, zaworów, rur, podłóg, ścian i ogólnych urządzeń w przemyśle spożyw-
czym.

PIANA KWAŚNA

KWAS NIEPIENIĄCY SIĘ

PERACETYCZNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY

ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY NA BAZIE CZWARTORZĘDU
AMONOWEGO

Silny utleniacz

AGRO-WASH
ÁCIDO ESPUMANTE

pH

AGRO-WASH NON FOAM
ÁCIDO NÃO ESPUMANTE

pH

AGRO-PERACETIC
DESINFETANTE PARACÉTICO

AGRO-DISINFECT SEPT
DESINFECTANTE C/ QUATERNÁRIO

DE AMÓNIO

=0,5

=0,5

=2,2

=8,5

pH

pH

pH

pH

5 L
Kod. 255

5 L
Kod. 254

5 L
Kod. 253

5 L
Kod. 252



BASENY
Czystość basenu jest kluczowa dla pełnego zadowolenia z jego korzystania, gwarantu-

jąc Ci komfort w chwilach, w których szukasz całkowitego relaksu.
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Kontrola PH | Flokulant | Algicyd

Obniża pH

Podwyższa pH

POOL-CL5

Związek organiczny w tabletkach wolno rozpuszczających się, stabilizowany, o minimalnej zawar-
tości aktywnego chloru 86%, do dezynfekcji i konserwacji wody w basenie. Kompletne uzdatnianie 
wody: środek dezynfekujący, algobójczy, bakteriobójczy, flokulant, nabłyszczacz. Zapewnia ciągłe 
chlorowanie wody, unikając utraty chloru ze względu na słońce I ciepło. Nie ma wad innych rodza-
jów produktów chlorowanych, takich jak podchloryn (ciekły chlor), które reagują z solami wody, 
powodując wytrącanie się pozostałości, które blokują otwory, zawory itp.

POOL-PH-

Produkt ten ma postać białych kryształowych granulek. jego ciężar właściwy wynosi 2,103, a 
temperatura topnienia 315° C. Bisiarczan sodu jest stosowany jako środek regulujący pH, zastępu-
jący witriol i stosowany jako detergent do materiałów ceramicznych i marmurów. Może być 
również stosowany jako środek do wstępnego oczyszczania kwaśnych myć i powłok.

POOL-PH+

Produkt ten ma postać białych kryształowych granulek, który jest rozpuszczalny w wodzie i 
nierozpuszczalny w alkoholu. Węglan sodu jest stosowany w przemyśle włókienniczym, w produkcji 
detergentów, w produkcji szkła, w przemyśle chemicznym, w procesach metalurgicznych i w obróbce 
gazów łatwopalnych.

pH PLUS

PH MINUS

5 EFEKTÓW CHLORU

POOL CL10
CLORO DE 5 EFEITOS

pH-

POOL PH-
pH MENOS

pH+

POOL PH+
pH MAIS

5 Kg
Kod. 452

5 Kg
Kod. 451

5 Kg
Kod. 450
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POOL FLOCCULANT
FLOCULANTE

PRO

POOL ALGICIDE
ALGICIDA

=8,5pH POOL-ALGICIDE
ALGICYD

Środek chemiczny stosowany w celu eliminacji niebieskich lub zielonych alg, gdy rozmnażają się w 
środowisku wodnym, powodując niepożądane skutki np. w basenach.

POOL-FLOCCULANT
FLOKULANT

Ten produkt jest drobnym, białym, ziarnistym ciałem proszkiem. Siarczan glinu stosuje się do uzdatnia-
nia wody jako flokulant / koagulant. Jest również stosowany w przemyśle chemicznym, do produkcji 
nawozów i dodatków do budowy.

Ułatwia osadzanie zawieszonych cząstek

Kontrola wzrostu glonów

5 L
Kod. 455

5 Kg
Kod. 453



Ze względów etycznych i naukowych, nie przeprowadzamy testów na zwierzętach, ponieważ nie zawsze 
reakcje obserwowane w ciele zwierzęcia odpowiadają reakcjom organizmu ludzkiego. Używamy alternaty-
wnych metod i stale inwestujemy w wiedzę, technologię i innowacje, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych 
produktów. Dla lepszego świata i nas wszystkich.  

PT/020/008
EU Ecolabel:

Greendet jest odpowiedzią na wymogi certyfikatu Ecolabel w zakresie sprzątania. Jego certyfikacja i skutec-
zność spełniają wysokie wymagania środowiskowe, które w coraz większym stopniu regulują procedury 
zakupowe w naszym społeczeństwie.

99,9%

Produkty dezynfekujące, sprawdzone pod względem ich skuteczności w niezależnych laboratoriach zgodnie z 
normami EN 13697, EN1650 i EN1276, od których możemy oczekiwać wiarygodnych wyników.



św. Jacka Odrowąża 11
03-310 Warszawa

Tel: (+48) 797 591 380
E-Mail: info@greendet.pl

www.greendet.pl


