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APRESENTAÇÃO
A Empresa Greendet surge em 2009 com base no reconhecimento da necessidade emergente de
desenvolvimento de detergentes ecológicos, eficientes e competitivos no mercado.
Com unidade de produção em Coimbra, a Greendet existe com o propósito de criar ideias e produ- tos
diferenciadores provenientes de uma parceria com o grupo de inovação e desenvolvimento do Departamento de Química da Faculdade de Coimbra de Ciências e Tecnologia.
A Greendet tem como objectivo produzir detergentes que representem uma alternativa mais
económica, mas com elevada qualidade, bem como desenvolver detergentes que sejam melhor
aceites ambientalmente, mais biodegradáveis e mais eficazes em menores concentrações, aliando
todos estes atributos a uma produção 100% nacional.
Actualmente apresenta no mercado duas linhas de produtos, a Doméstica e a Profissional.
Dada a constante inovação e procura da satisfação dos nossos clientes, temos a possibilidade de
desenvolver produtos mediante as necessidades específicas de cada cliente.
Apesar da constante inovação, em 2014 uma reestruturação da empresa levou a mesma a renovar a
sua imagem para se identificar melhor com os seus objectivos e dos seus parceiros.
Máxima eficácia com o menor impacto ambiental, é esta a força que nos move.

www.greendet.pt
facebook.com/greendet
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Com a linha doméstica da Greendet os
seus produtos de limpeza ocupam o
mínimo de espaço, continuando a
garantir a máxima eficácia, na limpeza
e desinfecção da sua casa.
A linha doméstica apresenta embalagens de 2 litros, 1 litro e de 0,5 litros
para uma dosagem manual.

A Greendet oferece uma grande
variedade de produtos na linha
profissional, para as mais diferentes necessidades de limpeza e
desinfecção.
Esta linha apresenta embalagens de 5 litros, o ideal para a
limpeza de superfícies de maior
dimensão.
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COZINHA
A cozinha é um dos principais lugares onde a higiene e limpeza
têm de estar sempre em primeiro lugar. A gama de produtos
da Greendet oferece uma panóplia de diferentes detergentes,
para manter a cozinha limpa e desinfectada, garantindo resultados na barreira contra os germes e bactérias, de uma forma
fácil e eficaz.
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D-MANUAL NEUTRAL
lava loiça manual neutro

DESINFETANTE ALIMENTAR
desinfetante neutro

DESCONGELANTE ALIMENTAR
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DESINFETANTE

anti-congelante

OUTRAS SUPERFÍCIES
Esta linha de produtos permite uma limpeza profunda e eficaz
nas mais variadas superfícies da sua casa. Aqui encontramos
des- de desinfectante multi superfícies, limpa juntas a decapantes de tintas.
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HIGIENE PESSOAL
Para um cuidado extra do seu corpo, a Greendet oferece uma
linha de produtos de pH neutro, que permitem uma lavagem e
desinfecção frequente e correcta do seu corpo, criando assim
uma barreira de proteção contra os germes e bactérias.

H-BODY
GEL DE BANHO

GEL DE DUCHE

5L

pH

=6,2

O gel de banho Greendet Profissional é um produto antibacteriano com elevada concentração de agentes de limpeza, elevada capacidade de hidratação da pele e capaz de
eliminar os microrganismos potencialmente perigosos. Devido ao seu pH neutro e
humectantes incorporados é um produto indicado para a lavagem frequente de todo o
corpo. Devido ao seu agradável aroma, sentir-se-á mais confortável e aconchegado no
fim do seu banho. Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

Cod.
od. 142
9

GEL DE BANHO

neutro

od. 142

GEL ANTI - SÉPTCIO
líquido

LAVANDARIA
No dia-a-dia há pormenores que fazem a diferença. Os detergen- tes e amaciadores da linha de lavandaria da Greendet
propor- cionam um cuidado ecológico extra aos seus tecidos,
dando-lhes uma suavidade especial. Graças ao seu perfume
microcapsulado, permite um agradável aroma de longa
duração.

L-WASH MYSTIC
DETERGENTE ROUPA

Cod. 165

5L

pH

=9,8

Produto desenvolvido especialmente para a lavagem de roupas com sujidades difíceis
de eliminar, tais como gordura e outras sujidades orgânicas. Penetra rapidamente nas
fibras, eliminando as sujidades mais difíceis.
O seu perfume em microcápsulas, permite uma maior duração e intensidade do cheiro,
uma vez que o perfume é libertado quando as mesmas se partem com a fricção dos
movimentos. Este produto é amigo do ambiente, os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

L-SOFT MYSTIC
AMACIADOR ROUPA

5L

pH

=4,1

A Greendet desenvolveu este amaciador para deixar a sua roupa com um toque suave
e com uma fragrância fresca e agradável. O seu perfume em microcápsulas, permite
uma maior duração e intensidade do cheiro, uma vez que o perfume é libertado quando
as mesmas se partem com a fricção dos movimentos. Funciona a todas as temperaturas, permitindo assim lavagens em água fria, economizando energia.
Cod. 373
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L-WHITE
BRANQUEADOR OXIGENADO LÍQUIDO

5L

pH

=1,6

A Greendet desenvolveu o Branqueador Oxigenado especialmente para a lavagem de
roupas brancas. Trata-se de um aditivo de lavagem que consiste numa óptima fonte de
oxigénio activo, conferindo um elevado poder de branqueamento ao produto dado o
seu forte oxidante. Este produto é amigo do ambiente, os seus componentes são
rapida- mente biodegradáveis. Funciona a todas a temperaturas, permitindo assim
lavagens em água fria, economizando energia
Cod. 420

L-WHITE POWDER
BRANQUEADOR OXIGENADO EM PÓ

10 Kg

pH

=10,5

Especialmente desenvolvido para a lavagem de roupas brancas. Trata-se de um aditivo
de lavagem que consiste numa óptima fonte de oxigénio activo, um forte oxidante que
confere um elevado poder de branqueamento ao produto. Este produto é amigo do
ambiente, os seus componentes são rapidamente biodegradáveis. Funciona a todas a
temperaturas, permitindo assim lavagens em água fria, economizando energia.
Cod. 421

L-WASH POWDER
DETERGENTE ATOMIZADO PARA
A MÁQUINA DA ROUPA

20 kg

DETERGENTE EM PÓ 20KG
Produto especialmente concebido para o uso em máquinas de lavar roupa automáticas,
com um elevado rendimento e de baixo consumo, proporcionando uma limpeza efetiva
e um suave aroma para além de uma perfeita brancura.
Este produto cumpre a legislação sobre a biodegradabilidade, em vigor em Portugal e
na U.E.

Cod. 422

L-WHITE CH
BRANQUEADOR CLORADO

BRANQUEADOR COLORADO

Cod. 424
12

5L

pH

=12,4

Especialmente desenvolvido para a lavagem de roupas brancas. Trata-se de um aditivo
de lavagem que consiste numa óptima fonte de oxigénio activo, um forte oxidante que
confere um elevado poder de branqueamento ao produto.
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A Greendet nasceu com o intuito de fazer chegar o que
de melhor se faz em Portugal a todo o território
nacional, tendo igualmente como objectivo, numa segunda fase, a exportação dos seus produtos.
A nossa missão é a criação de detergentes ecológicos
conjugando a inovação e desenvolvimento tecnológico, a uma elevada performance e a um custo reduzido.
Orgulhamo-nos de contar com uma produção 100%
portuguesa, conscientes do papel fundamental que desempenhamos no contexto económico actual do país.
Apoie o que é português.
www.greendet.pt
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