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PRODUTO 

 M-Power Disinfect –  
Tira Gorduras Desinfetante 

 
LINHA 
PROFISSIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  O Tira Gorduras Desinfetante Greendet é um produto forte, 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. Devido ao seu pH alcalino, e 
à presença de agentes biocidas, possui elevada estabilidade e poder desinfetante. 
 
Principais microrganismos alvo: 
Escherichia coli,  
Staphylococcus Aureus,  
Pseudomonas Aeruginosa,  
Streptococus faecium 
 
 

COMPOSIÇÃO  O Tira Gorduras Desinfetante Greendet contém entre outros componentes, igual 
ou superior a 5% mas inferior a 15% (p/p) de Solventes Alifáticos. Inferior a 5% 
(p/p) de Tensioativos Anfotéricos. Inferior a 5%: Agentes desinfetantes.  
 
 

SUBSTÂNCIA ATIVA  Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) 
CAS 68424-85-1 
 

   
DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Aplicar o produto puro, pulverizando a superfície a limpar de forma regular. Em 

manchas difíceis ou gordura muito ressequida e queimada, pode ser necessária 
uma segunda aplicação ou mais tempo de atuação do produto. 
 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO  Pulverizar o Tira Gorduras Desinfetante Greendet de forma regular a superfície a 
limpar com tira gorduras e deixar atuar durante cerca de 5 min. De seguida passar 
um pano húmido sobre a superfície a limpar. Em casos de manchas muito difíceis 
deixar o produto atuar durante cerca de 20 min, ou se necessário aplicar segunda 
vez. Pode usar um esfregão para ajudar a remover as manchas muito difíceis e de 
seguida passar com um pano húmido sobre a superfície. 
 
 

LOCAIS DE APLICAÇÃO 
  Superfícies 

 
TIPO DE UTILIZADORES 

  Utilizadores Profissionais e domésticos. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

QUÍMICAS  Aspecto e cor: Líquido fluido Castanho. 
Perfume: Característico. 
pH (a 20 ºC): 13 +/- 1 
Viscosidade: Aproximadamente 2,0 cP 
 
 

PRAZO DE VALIDADE  O produto mantém todas as suas características por um período de 2 anos em 
condições normais de armazenamento.  
 
 



 
 
 
 

 
Edição:02 

Data: 23/06/2017 

FICHA DE INFORMAÇÃO 
GREENDET PRO – M-POWER DISINFECT 

 

 
APRESENTAÇÃO DO 

PRODUTO 
 

 Embalagens de 0.5,1, 5 e 20 litros. 
 
 

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 

 


