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PRODUTO 

 M-Bicarbonate –  
Bicarbonato de sódio 

 
LINHA PROFISSIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  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. 
 

COMPOSIÇÃO  Bicarbonato de sódio – grau alimentar. 
 

DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Limpeza da casa – dissolver 100g de bicarbonato de sódio em 5 litros de água. 
Lavagem de loiça – dissolver 25g de bicarbonato de sódio no detergente de loiça. 
Para combater ácaros e fungos: Aplicar o produto puro na forma de pó. 
Agente desodorizante – Aplicar o produto puro na forma de pó. 
Pré-lavagem de roupa: Dissolver 50g de bicarbonato de sódio num litro de água. 
 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO  Em casa: 
-Na limpeza da casa (cozinha, WC e no combate de ácaros e fungos): – Para lavar 
pavimentos: adicionar 1 copo (cerca de 100g) em 5 litros de água- Para limpar o 
forno: misturar 2/3 de bicarbonato de sódio em 1/3 de água morna, obtendo uma 
pasta. Distribua a pasta nas paredes do forno e deixar atuar durante a noite. No dia 
seguinte, enxaguar com auxílio de uma esponja e água quente. 
 
– Para lavar loiça: adicionar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio (cerca de 
25g) no detergente da loiça. – Para limpar bancadas de cozinha, loiças sanitárias 
e restaurar o brilho dos vidros, espelhos, copos e pratas: molhar uma esponja com 
água, ensopar ligeiramente com bicarbonato de sódio e esfregar. Em seguida 
enxaguar. 
 
– Para combater ácaros e fungos (em tapetes, alcatifas e colchões): espalhar 
bicarbonato de sódio em pó, esfregar e deixar atuar durante 2 horas. Em seguida, 
aspirar. 
 
Como agente desodorizante: 
Para eliminar os maus odores do balde do lixo, cinzeiros, sacos de viagem e de 
desporto, cestos de roupa suja: espalhar o bicarbonato de sódio em pó no fundo 
dos mesmos. 
 
Na higiene da roupa: 
– Na pré-lavagem de colarinhos de camisas, mangas e manchas de roupa: 
adicionar 2 colheres de sopa (cerca de 50g) em 1 litro de água. Colocar sobre as 
manchas e deixar atuar durante cerca de 10 min. Esfregar e lavar a roupa de 
seguida. 
 
– Para lavar e suavizar roupa, como agente branqueador e para proteger a 
máquina de lavar roupa do calcário: adicionar 2 colheres de sopa (cerca de 50g) 
no compartimento do detergente da máquina. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

QUÍMICAS 
 Aspeto e cor: Sólido de cor Branca. 

Perfume: Característico 
pH sol. a 1% (a 20 ºC): 8 +/- 1  
Viscosidade: N.A. 
 

APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO 

 

 Embalagens de 1 e 25 kg. 
 
 

DADOS DO FABRICANTE  GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS 
Urbanização do Cardal, lote 6 
Pedrulha 
3025-007 Coimbra  
 
Contribuinte Nº 508942195 
Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216 
 
E-mail: geral@greendet.pt 
Sítio: www.greendet.pt 

 


