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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 produtos diferen-
ciadores 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 biode-
gradáveis 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 produ-
tos 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 embala- 
gens 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 difer- 
entes necessidades de limpeza e 
desinfecção.

Esta linha apresenta embala- 
gens 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.

Concentrado | Suave para as mãos

D-MANUAL
LAVA LOIÇA MANUAL LIMÃO

É um produto indicado para a lavagem de todo o tipo de loiças, 
capaz de eliminar toda a gordura e sujidade dos seus utensílios. 
Devido ao seu pH e composição não é agressivo para a pele.

 

 

 

=
=7,0

pH

5 L
Cod. 101

1 L
Cod. 300



4

Águas duras e macias

Seca | Dá brilho

D-WASH
LAVA LOIÇA MÁQUINA

-

D-RINSE
ABRILHANTADOR LOIÇA

 SEM FOSFATOS

Limpa | Dá brilho

S-INOX
LIMPADOR DE INOX

Produto, que elimina eficazmente as sujidades mesmo as mais 
difíceis (ferrugem, verdete, etc.) de todas as peças de inox, alumí

-

nio, aço, etc, deixando as superfícies brilhantes e com um aspecto 
novo.

LIMPA E PROTEJE A SUA SUPERFÍCIE METÁLICA5 L
Cod. 104

1 L
Cod. 304

1 L
Cod. 303

3 Kg
Cod. 302

5 L
Cod. 103

5 L
Cod. 102

=8,2pH

=1,8pH

=13,4pH

Higieniza | Utensílios

F-HYGIENE TABLETS
PASTILHAS HIGIENIZANTES

Apresenta-se na forma de pastilha sólida que além de ser rica 
em agentes higienizantes clorados, poderoso oxidante, é isenta 
de substâncias tóxicas permitindo assim o seu uso tanto na 
indústria alimentar como a sua aplicação no tratamento de 
águas de consumo e águas para lavagem alimentos.

1 KgCod. 105

Produto fortemente alcalino, com elevada concentração de 
sequestrantes, permitindo o uso do produto mesmo em águas 
duras. Possui uma elevada capacidade de remoção de gorduras 
mesmo as ressequidas e incrustadas. É isento de espuma 
garantindo resultados excepcionais na lavagem de loiça na sua 
máquina e facilidade de uso.

Produto com elevado poder de secagem. Quando adicionado 
na sua máquina de lavar loiça, deixa a sua loiça brilhante e sem 
manchas. Elimina o calcário da água evitando que se deposite 
na sua loiça e na máquina protegendo, assim, todas as peças 
vitais do seu equipamento.



Desincrusta | Calcário | Pedra | Metal

Higieniza | Utensílios

Higieniza | Derrete gelo | Pode ser usado em componentes eléctricos

M-DESCALER
DESINCRUSTANTE MULTIUSOS

 F-DISINFECT

Apresenta-se numa solução que além de ser rica em agentes higienizantes clora-
dos, poderoso oxidante, é isenta de substâncias tóxicas permitindo assim o seu 
uso tanto na indústria alimentar como a sua aplicação no tratamento de águas de 
consumo e águas para lavagem de alimentos.

DESINFECTANTE LÍQUIDO

D-GREASE FRYERS
DESENGORDURANTE EM PÓ (FRITADEIRAS,ETC)

5 L
Cod. 108

5 L
Cod. 107

5 L
Cod. 106

5

=0,8

=12

Higieniza | Utensílios

M-FREEZE
DESINFETANTE ANTICONGELANTE

5 L
Cod. 109

=3,5pH

=4pH

O D-Grase fryers é um desengordurante em pó concentrado, utilizado para a 
remoção de sujidades difíceis e/ou carbonizadas existentes em fritadeiras. 
Podendo também ser usado em: filtros de exaustores, grelhas e esgotos. O 
D-Grase Fryers é um desengordurante de alto desempenho, indicado para a 
remoção de gordura graças ao seu poder de dissolução.

O M-Freeze é um desinfetante anticongelante que ajuda na remoção do gelo 
dos equipamentos sem ser necessário o seu descongelamento. Este anticonge-
lante Greendet é um produto de grau alimentar (está indicado para limpeza de 
superfícies que entrem em contacto com produtos alimentares) que desconge-
la e higieniza arcas, frigoríficos de forma rápida e eficaz, permitindo uma 
limpeza mesmo a temperaturas negativas. A sua ação eficaz evita que danifique 
os eletrodomésticos. O M-Freeze tem um pH neutro e atua na eliminação de 
microrganismos potencialmente perigosos. Contém matérias-primas de origem 
mineral, biodegradáveis em poucos dias.

O desincrustante multiusos que irá prolongar “a vida” da sua máquina. Este 
detergente atua na eliminação do calcário da água evitando que este se deposite 
na loiça e na máquina.
É imbatível na remoção de resíduos de calcário de superfícies esmaltadas, tornei-
ras, cerâmicas, máquina de café. Demonstra elevada eficácia na remoção de 
verdete e oxidação (ferrugem) em pedras e outras superfícies duras, atuando 
também como limpa-junta para azulejos ou mosaicos. O M-Descaler contém 
matérias-primas de origem mineral, biodegradáveis em poucos dias. 

pH

pH



Lava | Perfuma

M-WASH

Uma resposta segura aos seus requisitos de limpeza com certificação Ecolabel, a 
Etiqueta Ecológica Europeia. Limpa e perfuma toda a casa. É um produto de pH 
neutro que não danifica os materiais. Remove eficazmente todo tipo de sujidades, 
desengordura e deixa um ambiente agradavelmente perfumado durante muito 
tempo. Indicado para limpeza de chãos e paredes de todos espaços domésticos.

LAVA TUDO
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Cod. 112 ECOLABEL

=6,6pH

Cod. 312 ECOLABEL

=6,6pH

1 L5 L

PT/020/008
EU Ecolabel:

CHÃO
A Greendet possui a mais completa gama de produtos de limpeza e 

manutenção para todo o tipo de pavimentos. Os seus produtos, são 

desenvolvidos e testados por especialistas, garantindo uma qualidade 

aliada a uma ecologia únicas no mercado, proporcionando uma limpeza 

profunda no tratamento e manutenção de pisos.



Multiusos

M-WASH

Limpa e perfuma todas as áreas. É um produto de pH neutro que não danifica os materiais. Remove eficazmente todo tipo 
de sujidades, desengordura e deixa um ambiente agradavel durante muito tempo. Indicado para limpeza de chãos e pare-
des de todos espaços.

LAVA TUDO 

Higieniza | Sem Perfume

Perfume DuradouroPerfume Duradouro

Higieniza | Sem Perfume
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Cod. 121 LEMON

=8,3pH

5 L

=10pH=6,7pH

LAVANDACod. 110

5 L
Cod. 113 AMONIA

5 L
GEL CLOROCod. 117

5 L

Cod. 122 TROPICAL

=8,3pH

5 L

=11,7pH

Secagem Rápida

=6,7pH

Cod. 119 BIO ALCOOL

5 L

100% Natural / Multiusos

=?pH

Cod. 115 M - ALCOOL
VINAGRE

5 L
DESINCRUSTANTE
MULTIUSOS

1 L
Cod. 307

100% Natural / Multiusos
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=7,4pH

=7,8pH

=7,8pH

=13,4pH

Cod. 130

5 L

Cod. 128

5 L

Cod. 126

5 L

Cod. 125

5 L

W-WOOD

Trata pavimentos de madeira, cortiça, vinil, etc, conferindo-lhes acabamentos 
brilhantes e antiderrapantes, com uma óptima resistência aos riscos e atritos, sem 
necessidade de puxar o lustro.

W-HARD

Trata tijoleiras, mármores, mosaicos e pedras, conferindo-lhes acabamentos brilhan-
tes e antiderrapantes, com óptima resistência aos riscos e atritos, sem necessidade 
de puxar o lustro.

WAX-OUT

Decapante aquoso recomendado para qualquer tipo de cera, deixando os pavimen-
tos prontos para serem reencerados.

M-WASH WAX
LIMPA E ENCERA 

CERA ACRÍLICA NEUTRA MADEIRAS

CERA ACRÍLICA NEUTRA SUPERFÍCIES DURAS

DECAPANTE DE CERAS

Lava | Perfuma | Dá Brilho

Encera

Encera

Remove Cera

Produto com elevado poder de secagem. Quando adicionado 
na sua máquina de lavar loiça, deixa a sua loiça brilhante e sem 
manchas. Elimina o calcário da água evitando que se deposite 
na sua loiça e na máquina protegendo, assim, todas as peças 
vitais do seu equipamento.

1 L
Cod. 361



F - DISINFECT TABLETSWC FRAGRANCE TABLETS
BLOCOS AMBIENTADORES

Cod. 131

1 Kg

9

OUTRAS SUPERFÍCIES
Esta linha de produtos permite uma limpeza profunda e eficaz nas 

mais variadas superfícies da sua casa. Nesta gama enquadram-se 

produtos como desinfetante multi superfícies, limpa juntas a deca-

pantes de tintas.

WC-FRAGRANCE TABLETS
BLOCOS AMBIENTADORES

Bloco detergente indicado para a higiene contínua da sanita. Liberta uma 
espuma activa e perfumada que limpa a sanita, elimina odores e evita a 
formação de calcário.  A espuma ativa formada após cada descarga do auto

-

clismo ataca as sujidades e neutraliza os maus cheiros.  

Perfuma todo o WC 

Cod. 133 Cod. 306

1 L5 L

99,9%=8,4pH M-DISINFECT SEPT
MULTI-SUPERFÍCIES ANTISSÉPTICO

Produto de higiene com elevada concentração de agentes desinfe-
tantes e humetantes capazes de eliminar eficazmente microrganis-
mos potencialmente perigosos como bactérias e fungos, bem como 
todo o tipo de sujidades das superfícies. É indicado para a limpeza 
de todo o tipo de superfícies, como azulejos, vitrinas, balcões, etc. 
Dada a sua elevada concentração de solventes, consegue solubilizar 
facilmente todas as sujidades, eliminando-as com extrema facilidade 
e deixando as superfícies límpidas

COMPROVADO PELAS NORMAS: EN 13697 - EN 1650 - EN 1276
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=5,6pH

Cod. 134

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

S-GLASS

25 Kg

5 L 5 L

=5,6pH

S-GLASS

=5,6pH

Cod. 340

1 L

S-GLASS

Produto indicado para a limpeza de vidros e todas as superfícies espelhadas, azulejos, vitrinas, balcões, etc. Dada a sua 
elevada concentração de solventes, consegue solubilizar facilmente todas as sujidades, eliminando-as com extrema facili-
dade e deixando as superfícies límpidas e brilhantes.

LIMPA VIDROS

Multiusos

5 L
Cod. 137

WC-GEL

Produto com elevado poder de limpeza e remoção de calcário da sua sanita ou 
loiças sanitárias. Remove eficazmente todo o tipo de sujidades, inclusive 
incrustações de calcário e elimina os microrganismos potencialmente perigosos. É 
um produto indicado para a limpeza de sanitas e casas de banho.

GEL SANITÁRIO

LIMPA JUNTAS OU MANCHAS EM LOIÇA SANITÁRIA

Desincrustar loiças sanitárias

M-BICARBONATE
BICARBONATO DE SÓDIO

Desincrusta manchas sanitárias | Perfuma

WC-CREAM
CREME DE LIMPEZA WC

Cod. 135

=10,0pH

5 L

=1,10pH

Cuida do ambiente e do teu wc com o creme WC. Este produto contém microes-
feras esfoliantes e com elevada concentração de agentes de limpeza, e agentes 
abrasivos. O creme WC remove eficazmente todo tipo de sujidade, deixando um 
perfume agradável em todas as superfícies, sendo indicado para a limpeza de 
chãos, paredes e loiças sanitárias. Mantém as superfícies das casas de banho 
limpas e desengorduradas. Contém ingredientes de origem mineral. Os seus 
componentes são biodegradáveis em poucos dias.

O Bicarbonato de Sódio é um produto de grau alimentar e ecológico. A sua 
formulação única, neutraliza os ácidos, funciona como desodorizante, remove 
eficazmente a gordura e limpa superfícies metálicas. Na higiene da roupa atua 
como agente branqueador os tecidos e remove nódoas.



Lava | Higieniza | Perfuma

M-PET
DESINFETANTE ANIMAL

Produto biodegradável com pH neutro, de elevada concen-
tração de agentes higienizantes e com baixa toxicidade para o 
ser humano e para os animais. Remove eficazmente todo tipo 
de sujidades e confere elevado grau de saneamento. Devido à 
sua composição e perfume agradável, está indicado para a 
higienização de todo o tipo de locais onde vivam animais tais 
como vacarias, pocilgas, casotas de cães, etc. Além de eliminar 
as sujidades elimina também os cheiros desagradáveis dos 
excrementos dos animais.

Desentope qualquer tubagem

P-SOLVE
DESENTUPIDOR DE TUBAGENS

Produto fortemente alcalino, indicado para o desentupimento das canalizações 
quando os métodos mecânicos não resultam. Resolve fácil e rapidamente todas 
as obstruções de canalizações das casas de banho, devidas a cabelos, fios de 
algodão e restos de sabão acumulados, bem como em canalizações de cozinhas, 
devidas à acumulação de gorduras nas tubagens.

Ambientador de espaços

ODOUR-OUT FRAGRANCE 
ELIMINADOR DE ODORES PERFUMADO

O eliminador de odores Greendet é um produto de alta eficácia 
na eliminação de maus odores como tabaco, maus odores do 
lixo, maus odores em sapatos, odores das casas de banho, de 
animais entre outros. Trata-se de um produto que não apre-
senta riscos para a saúde humana. Devido à sua composição 
desodoriza e deixa um agradável aroma nas superfícies trata-
das. Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

=1,4

5 L
Cod. 141

pH WC-TOTAL

O Multiusos WC tem aplicação em todas as superfícies laváveis do seu WC. É um 
produto ácido, de elevada concentração de agentes de limpeza e com elevada 
capacidade de remoção de sujidades e calcário. Indicado para a limpeza de 
loiças, torneiras, azulejos, etc., elimina eficazmente toda a sujidade, mesmo as 
mais difíceis. Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

LIMPE A SUA CASA DE BANHO COM UM SÓ PRODUTO

MULTIUSOS WC ANTI-CALCÁRIO

Limpa | Higieniza | Remove Calcário | Perfuma

Cod. 360

L

Cod. 153

Cod. 149 Cod. 360

1 L

Cod. 136 Cod. 339

1 L

5 L

5 L

5 L

=14,0pH

=7,4pH

=7,4pH

11



M - SOLVENT
TIRA TINTAS

Cod. 152

5 L

=1pH

Limpa os desenhos deixados pelos mais pequenos, sem preocu-
pações. M-Solvent é eficaz na remoção de tintas, manchas de 
canetas ou marcadores, dedadas em mesas escolares, bancadas 
ou superfícies de trabalho. Ideal para ser usado pelos educa-
dores/pais nas escolas ou em casa. Este produto não é nocivo, é 
inodoro, incolor e tem um pH neutro podendo ser usado em 
espaços fechados, sem quaisquer riscos.

1 L
Cod. 362

12



O H-Body é um sabonete neutro e hidratante. A sua fórmula não contém corantes, 
com perfume agradável e os seus ingredientes penetram profundamente na pele 
conferindo-lhe o reforço essencial de hidratação. A pele mantém-se fresca e hidratada 
durante mais tempo. O seu uso é ideal de bebés a séniores – com peles mais delicadas, 
podendo ser usado em cuidados geriátricos.

Cod. 143

5 L

99,9%

5 L
Cod. 147

=6,2pH

=6,7pH

5 L
Cod. 142

=6,2pH
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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 

higienização frequente e correcta do seu corpo, criando assim 

uma barreira de proteção contra os germes e bactérias.

H-BODY
GEL CORPO E MÃOS

Lava | Hidrata | Higieniza

H-BODY NEUTRAL
GEL CORPO E MÃOS

O gel de banho Greendet Profissional é um produto higienizante com elevada con- 
centração de agentes de limpeza e elevada capacidade de hidratação da pele. 
Devido ao seu pH neutro e humectantes incorporados é um produto indicado para 
a lavagem e frequente de todo o corpo. Os seus componentes são rapidamente 
biodegradáveis.

Lava | Hidrata | Perfuma

H-DISINFECT CARE
GEL ANTI-SÉPTICO HIDRATANTE

É um produto capaz de eliminar microrganismos potencialmente perigosos, como 
bactérias e fungos. Possui uma elevada capacidade de hidratação da pele, contraria-
mente à maioria dos produtos desinfetantes que se encontram no mercado, 
permitindo um uso recorrente do produto sem ocorrer desidratação e irritação da 
pele. Não é necessário usar água na sua aplicação e seca rapidamente sem deixar 
resíduos.

COMPROVADO PELAS NORMAS: EN 13697 - EN 1650 - EN 1276

Desinfecta | Hidrata | Não é necessária água
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DESENGORDURANTES
A linha de desengordurantes da Greendet, permite uma limpeza nos 

mais variados sítios como azulejos, balcões, fogões, exaustores, entre 

outras superfícies, eliminando eficazmente todo o tipo de gorduras e 

sujidades, até mesmo as mais difíceis.



=9,8pH

Cod. 154

5 L

Cod. 155

5 L

=13,1pH

15

=13,6pH

Cod. 356

1 L

Cod. 156

5 L

=13,3pH

Cod. 354

1 L

Cod. 157

5 L

=13,7pH

Cod. 357

1 L

M-CLEAN
DESENGORDURANTE MULTIUSOS

Tem aplicação em todas as superfícies laváveis. É um produto 
ligeiramente alcalino, de elevada concentração de agentes de 
limpeza e com elevada capacidade de remoção de gorduras. Indica-
do para a limpeza de azulejos, vitrinas, balcões, fogões, exaustores, 
chaminés, grelhas, etc., eliminando eficazmente toda a gordura e 
sujidades, mesmo as mais difíceis, perfumando toda a sua casa.

Limpa | Desengordura | Perfuma

M-POWER
TIRA GORDURAS

Produto alcalino, com agentes de limpeza e elevada capacidade de 
remoção de gorduras mesmo as ressequidas e incrustadas. É um 
produto indicado para a limpeza de fogões, exaustores, chaminés, 
grelhas, etc, eliminando eficazmente toda a gordura e sujidades, 
mesmo as mais difíceis.

M-POWER TOP
TIRA GORDURAS CONCENTRADO

Produto fortemente alcalino, de elevada concentração de agentes 
de limpeza e com elevada capacidade de remoção de gorduras, 
mesmo as ressequidas e incrustadas.
É um produto indicado para a limpeza de fogões, exaustores, 
chaminés, grelhas, etc., eliminando eficazmente toda a gordura e 
sujidades, mesmo as mais difíceis.

Desengordura | Sem Perfume

Desengordurante muito forte | Sem Perfume

M-POWER NON FOAM
DESENGORDURANTE DE ESPUMA CONTROLADA

Detergente desengordurante de alto poder penetrante e solubilizante de óleo e 
sujidade proteica de todas as superficies laváveis, é por isso o produto ideal para 
oficinas auto nas diferentes áreas. Pode ainda ser usado em todos os automóveis 
sem qualquer risco de dano para os mesmos. A fórmula de espuma controlada 
torna-o também ideal para as lavadoras mecânicas.

Desengordura | Sem Espuma | Sem Perfume



Lava | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro

SEM FOSFATOS

L-WASH POWDER

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.
Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

DETERGENTE EM PÓ

Cod. 422

1,9Kg20Kg
Cod. 423

16

LAVANDARIA
No dia-a-dia há pormenores que fazem a diferença. Os detergentes e 

amaciadores da linha de lavandaria da Greendet proporcionam um 

cuidado ecológico extra aos seus tecidos, dando-lhes uma suavidade 

especial. Graças ao seu perfume microcapsulado, permite um agradável 

aroma de longa duração.



Amacia | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro

L-SOFT

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 liber-
tado quando as mesmas se partem com a fricção dos movimentos. Funciona a todas 
as temperaturas, permitindo assim lavagens em água fria, economizando energia.

AMACIADOR ROUPA

Lava | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro

L-WASH

Produto desenvolvido especialmente para a lavagem de roupas com sujidades 
difíceis de eliminar, tais como gordura e outras sujidades orgânicas. Penetra rapida-
mente 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.

DETERGENTE ROUPA

SEM FOSFATOS

Cod. 165

Cod. 164

Cod. 373

Cod. 379

MYSTIC

TROPICAL

MYSTIC

TROPICAL

=9,8pH

=4,1pH

=4,1pH

Cod. 166 L-WASH FRESH

=9,8pH

 

=9,8pH

Cod. 175 L-WASH CONC.
FRESH

5 L

5 L

=9,8pH

5 L

5 L

5 L 1 L

Cod. 171 L-SOFT CONC.
FRESH

=4,1pH

Cod. 170 L-SOFT FRESH

5 L 1 L
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Branqueia | Tira Nódoas | Para roupa de todas as cores

L-WHITE OXYGEN

Desenvolvido para lavagem de roupa de cor. Trata-se de um aditivo de lavagem que consiste numa óptima fonte de oxigé-
nio activo, um forte oxidante que confere um elevado poder de protecção da cor e remoção da nódoas. 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.
Poderá também ser utilizado na higienização de superficies, materiais cirúrgicos ou outros que necessitem de um profundo 
saneamento.

BRANQUEADOR OXIGENADO

Branqueia | Tira Nódoas | Para roupa branca

L- WHITE DISINFECT 

Especialmente desenvolvido para a lavagem de roupas brancas. Trata-se de um aditivo de lavagem que consiste numa 
óptima fonte de cloro, que confere um elevado poder de branqueamento à sua roupa.
Poderá também ser utilizado na higienização de superficies, materiais cirúrgicos ou outros que necessitem de um profundo 
saneamento.

DESINFECTANTE BRANQUEADOR CLORADO

18

Cod. 424

5 L

OXYGEN POWDER

=12,4pH

Cod. 425

5 Kg
CLORO POWDERCLORO

Cod. 419

1 Kg
Cod. 421

10Kg
Cod. 420 OXYGEN

=1,6pH

5 L



Cod. 404

5 L

=7,2pH
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AUTOMÓVEL
Para uma limpeza sobre rodas a Greendet criou a linha 

automóvel, onde pode encontrar os mais variados produtos 

ecológicos desde abrilhantadores e shampoos auto a limpa 

jantes, deixando o seu veículo com um aspecto novo e brilhan-

te.

A-WASH
SHAMPOO AUTO

Produto de elevada concentração de agentes desengordurantes. Remove eficaz-
mente todo tipo de sujidades mesmo as mais difíceis, deixando o seu veículo com 
um aspecto limpo e brilhante.

Lava | Dá Brilho

Limpa-Vidros

A-GLASS
LIMPA VIDROS AUTO

É um produto indicado para a limpeza de vidros e todas as superfícies espelha-
das do seu automóvel. Dada a sua elevada concentração de solventes, consegue 
solubilizar facilmente todas as sujidades, eliminando-as com extrema facilidade e 
deixando as superfícies límpidas e brilhantes. 

=5,6pH

Cod. 405

5 L



20

Evita congelamento

Lava | Desengordura | Perfuma

Lava | Desincrusta 

A-ANTIFREEZE
ANTICONGELANTE AUTO

Produto produzido com uma base de etilenoglicol (20%), em conjunto com 
inibidores de corrosão. Protege todo o circuito interno de refrigeração dos 
motores, mantendo-o em perfeito estado de limpeza e funcionamento, sem 
atacar os diferentes componentes metálicos ou não metálicos do próprio siste-
ma. Aplica-se em diferentes percentagens consoante as diferentes necessidades 
climatéricas.

A-PAST

Produto indicado para a lavagem de mãos em oficinas ou zonas de grande 
sujidade.
Remove toda a sujidade deixando as mãos cuidadas e suaves.

A-WHEEL

Produto com elevada capacidade de remoção de sujidades dada a grande 
concentração de agentes de limpeza. Remove eficazmente todo tipo de gordu-
ras e fuligem dos travões. Deixa as jantes do seu carro brilhantes como novas. Os 
seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

PASTA PARA MECÂNICOS

LIMPA JANTES

=8,5pH

Cod. 410

5 L

Cod. 408

5 L

=6,1pH

Cod. 406

5 L

A-DEGREASE
DESENGORDURANTE AUTO

=13,5pH

Cod. 407

5 L

=0,8pH

Limpe e desengordure o seu automóvel sem esforços Detergente de elevada 
concentração formulado para a lavagem manual ou automática de automóveis. 
Este detergente remove eficazmente todo o tipo de gordura, mesmo as mais 
incrustadas. Graças à sua composição é o A-Degrease é muito eficaz na limpeza 
de motores, carroçarias, chassis, e mesmo nos chãos de oficinas e bombas de 
gasolina. Dissolve-se facilmente com água. 100% Biodegradável em poucos dias. 
Contém matérias primas de origem mineral.



-
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LINHA PROTEÇÃO
CIVIL

FIRE OUT
AGENTE EXTINTOR

O Fire Out é baseado num aditivo concentrado inovador que é aplicado sistemas 
de extinção de fogos, combinando em um único produto as propriedades de um 
agente humectante, como resultado, alta eficiência e rapidez no controle de incên
dios e materiais perigosos.

Extingue o incêndio de forma rápida e segura

Cod. 461

5 L

=10,4pH



-

Diminui ou extingue a intensidade do incêndio | 100% biodegradável 

FIRE-RETARDANT

A aplicação do Fire-Retardmant, tem por base a eficácia na protecção e segurança em 
caso de incêndio. Nos materiais tais como tecido, papel, madeira, etc. onde é 
aplicado este tratamento, apresentam melhorias significativas nas propriedades 
de reacção ao fogo, diminuindo, comprovadamente, o risco da sua contribuição 
para a origem, proliferação e desenvolvimento de um incêndio.  

RETARDANTE DE FOGO
=8,9pH

Cod. 462

5 L

M-ABSORVENT
ABSORVENTE DE LÍQUIDOS

Transforma rapidamente em gel qualquer tipo de líquidos, 
protegendo os utilizadores dos perigos das bactérias e 
maus odores. Não é inflamável. Dado tratar-se de um 
super absorvente, quimicamente inerte, torna-se bastante 
rentável porque pode absorver uma quantidade de fluidos 
entre 200 a 300 vezes o seu volume, dependendo do seu 
tipo.  Não é tóxico, podendo ser usado sem risco para os 
profissionais que o utilizam. Não contamina os solos. 

Absorve líquidos instantaneamente 

20 Kg
Cod. 468

M-GREASE ABSORVENT
ABSORVENTE DE ÓLEOS

O M - Grease Absorvent é um produto biológico granu -
lado, não tóxico, de pH neutro, capaz de absorver 
qualquer tipo de derrame gorduroso, quase instantanea-
mente tendo como vantagem ser um produto biode-
gradável.

Absorve óleos instantaneamente 

20 Kg
Cod. 469
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Defendemos o fim dos testes em animais, por razões de ética e ciência, já que nem sempre 
as reações observadas no organismo animal correspondem às reações do organismo 
humano. Utilizamos métodos alternativos e investimos constantemente em conhecimento, 
tecnologia e inovação de modo a garantir a segurança dos nossos produtos. Por um 
mundo melhor para todos.  

PT/020/008
EU Ecolabel:

Uma resposta segura aos seus requisitos de limpeza com certificação Ecolabel, a Etiqueta 
Ecológica Europeia. A sua certificação e eficácia satisfaz os elevados requisitos ambientais 
que, cada vez mais, pautam os procedimentos de compra na nossa sociedade.

99,9%

Produtos desinfectantes, comprovados na sua eficácia em laboratórios independentes 
segundo as normas EN 13697, EN1650 e EN1276, das quais nos poderá solicitar os respec-
tivos resultados.



Nº Contribuinte: 508 942 195

Urbanização do Cardal
Lote 6, Pedrulha

3025-007 Coimbra

Telefone: (+351) 239 952 216
E-Mail: geral@greendet.pt

www.greendet.pt


