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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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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.

Águas duras e macias

Seca | Dá brilho

D-WASH
LAVA LOIÇA MÁQUINA

Produto fortemente alcalino, com elevada concentração de sequestrantes, permitin-
do 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.

D-RINSE
SECANTE ABRILHANTADOR LOIÇA

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.

 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 METÁLICA

 

D-MANUAL
LAVA LOIÇA MANUAL

D-WASH
LAVA LOIÇA MÁQUINA

 o
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D-RINSE
ABRILHANTADOR SECANTE DE LOIÇA

S-INOX
LIMPADOR DE INOX

 

 

L 

=
=7,0

pH

5 L
Cod. 104

0,5 L
Cod. 304

5 L
Cod. 103

5 L
Cod. 102

5 L
Cod. 101

1 L
Cod. 301

=8,2pH

=1,8pH

=13,4pH



Desincrusta | Calcário | Pedra | Metal

Higieniza | Utensílios

Higieniza | Derrete gelo | Pode ser usado em componentes eléctricos

M-DESCALER
DESINCRUSTANTE MULTIUSOS

F-HYGIENE 

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.

HIGIENIZANTE LÍQUIDO

M-FREEZE
DESCONGELANTE

Remove eficazmente todo tipo de sujidades e acelera o degelo do seu conge-
lador, evitando assim a necessidade de desligar o seu equipamento. Apre-
senta-se como um produto indicado para a limpeza de frigoríficos e arcas conge-
ladoras, permitindo efetuar limpeza a temperaturas negativas. Dada a sua com-
posição está indicado para limpeza de superfícies que entrem em contacto com 
produtos alimentares. 

NÃO É NECESSÁRIO DESLIGAR O SEU CONGELADOR

Elimina os depósitos de calcário e resíduos, sendo adequado para fazer limpe-
zas periódicas da sua máquina de lavar ou máquinas de café. Limpa e protege 
as peças vitais do seu equipamento. 

É também adequado para a limpeza de pedras, juntas, metais e outras 
superfícies, removendo eficazmente incrustações calcárias, ferrugem, verdete, 
entre outras sujidades, bem como para a limpeza de peças metálicas, removen-
do ferrugem e devolvendo às peças um aspecto renovado, além de proteger 
contra futuras oxidações.

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.

M-FREEZE
DESINFETANTE ANTI CONGELANTE

D-CALC
ANTICALCÁRIO MÁQUINA

F - DISINFECT TABLETS

F - DISINFECT TABLETS

F-DISINFECT TABLETS
PASTILHAS DESINFETANTES

M-DISINFECT
DESINFECTANTE ALIMENTAR

1 KgCod. 105

5 L
Cod. 109

5 L
Cod. 107

5 L
Cod. 106

5

=0,8

=9,4

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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M-WASH ECOLABEL

PT/020/008
EU Ecolabel:

Cod. 112 ECOLABEL

=6,6pH

Cod. 312 Cod. 305 ECOLABELECOLABEL

0,5 L

=6,6pH=6,6pH

2 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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M-WASH CL
LAVA TUDO C/ LEXÍVIA

 

M-WASH LEMON
AMBIENTADOR LIMÃO

Cod. 121 LEMON

=8,3pH

5 L

M-WASH AMONIA
LAVA TUDO AMONIACAL

=10pH

 o

 5

M-WASH LAVANDA
LAVA TUDO LAVANDA

=6,7pH

LAVANDACod. 110

5 L
Cod. 113 AMONIA

5 L
GEL CLOROCod. 117

5 L

PRO

M-WASH TROPICAL
AMBIENTADOR TROPICAL

Cod. 122 TROPICAL

=8,3pH

5 L

=11,7pH

Secagem Rápida

PRO

M-WASH BIO-ALC
LAVA TUDO BIOALCOOL

=6,7pH

Cod. 119 BIO ALCOOL

5 L
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M-WASH WAX
LIMPA E ENCERA MADEIRAS

W-WOOD
CERA ACRÍLICA

W-HARD
CERA SUPERFÍCIES DURAS

 o

 5

WAX-OUT
DECAPANTE DE CERAS

=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.

S-WOOD
LIMPA E ENCERA MADEIRAS

O Limpa Madeiras Greendet limpa em profundidade as superfícies de madeira, 
móveis, etc., deixando-os limpos, brilhantes e sem manchas. Pela sua composição, 
cor e perfume este produto é indicado para a manutenção das superfícies em 
madeira.

CERA ACRÍLICA NEUTRA MADEIRAS

CERA ACRÍLICA NEUTRA SUPERFÍCIES DURAS

DECAPANTE DE CERAS

Lava | Perfuma | Dá Brilho

Encera

Encera

Remove Cera



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 
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S-GLASS
LIMPA VIDROS

S-GLASS COCO VANILLA
LIMPA VIDROS COCO BAUNILHA

=5,6pH

Cod. 133 Cod. 306

0,5 L

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

S-GLASS

M-DISINFECT SEPT
MULTISUPERFÍCIES DESINFECTANTE

ANTI-SÉPTICO

5 L

5 L 5 L

99,9%=8,4pH

=5,6pH

S-GLASS

=5,6pH

Cod. 340

0,5 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

PRO

M-WC GEL
GEL SANITÁRIO

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-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

Neutro | Limpa | Desinfecta 

Desincrusta manchas sanitárias | Perfuma

WC-CREAM
CREME DE LIMPEZA WC

Produto de elevada concentração de agentes tensioativos e abrasivos que 
conferem elevado poder de limpeza e desengorduramento ao produto. Remove 
eficazmente todo o tipo de sujidades das mais variadas superfícies como chãos 
e paredes, bem como casas de banho em instituições de variadas áreas, deixan-
do um agradável perfume. Os seus componentes são rapidamente biode-
gradáveis.

WC CREAM
CREME DE LIMPEZA WC

Cod. 135

=10,0pH

5 L

=1,10pH



Lava | Higieniza | Perfuma

M-PET
CREOLINA PERFUMADA

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.

M-WC TOTAL
MULTIUSOS WC ANTICALCÁRIO

=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

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

11



Cod. 145 Cod. 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

99,9%

5 L
Cod. 147

=4,61pH

=6,7pH

5 L
Cod. 142

=6,2pH

12

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 DE BANHO

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-WASH
SABONETE BACTERICIDA

Produto higienizante com elevada concentração de agen- 
tes de limpeza para remoção de sujidades e protecção de 
microrganismos potencialmente perigosos. Devido ao seu 
pH neutro e humectantes incorporados é um produto 
indicado para a lavagem e desinfecção frequentes das 
mãos. Os seus componentes são rapidamente biode-
gradáveis.

Lava | Desinfecta | 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.



 

M-CLEAN
DESENGORDURANTE MULTIUSOS

=9,8pH

Cod. 154

5 L

Cod. 155 o

 5

M-POWER NON-FOAM
DESENGORDURANTE DE ESPUMA CONTROLADA

5 L

=13,1pH

14

=13,6pH

Cod. 356

0,5 L

PRO

M-POWER
TIRA GORDURAS

Cod. 156

5 L

=13,3pH

Cod. 355

0,5 L

PRO

M-POWER
TIRA GORDURAS CONCENTRADO

Cod. 157

5 L

=13,7pH

Cod. 357

0,5 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

DETERGENTE ATOMIZADO PARA

A MÁQUINA DA ROUPA

20 kg

20Kg10Kg
Cod. 423

15

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

L-WASH TROPICAL
DETERGENTE ROUPA TROPICAL

L-SOFT TROPICAL
AMACIADOR ROUPA TROPICAL

=9,8pH

L-SOFT MYSTIC
AMACIADOR ROUPA MYSTIC

=4,1pH

=4,1pH

Cod. 177 ALOÉ VERA

=9,8pH

 

=9,8pH

Cod. 174 ROSA

5 L

L-WASH MYSTIC
DETERGENTE ROUPA MYSTIC

5 L

=9,8pH

5 L

5 L

2 L 2 L

Cod. 171 ROSA

=4,1pH

Cod. 173 ALOÉ VERA

2 L 2 L

16

=4,1pH



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 CLORO

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.

BRANQUEADOR CLORADO

17

PRO

L-WHITE CL
BRANQUEADOR CLORADO

Cod. 424

5 L

OXYGEN POWDER

=12,4pH

L-WHITE CL
BRANQUEADOR COLORADO

Cod. 425

5 Kg

L-WHITE
DESINFETANTE BRANQUEADOR OXIGENADO

CLORO POWDERCLORO

Cod. 419

1 Kg
Cod. 421

10Kg

PRO

L-WHITE CL
BRANQUEADOR CLORADO

PRO

L-WHITE
BRANQUEADOR CLORADO

Cod. 420 OXYGEN

=1,6pH

5 L



Cod. 404

A-WASH
SHAMPOO AUTO

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
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 Anti-embaciamento

Evita congelamento

Lava | Desengordura | Perfuma

Lava | Desincrusta 

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. 

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-GEL

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.

GEL PARA MECÂNICOS

LIMPA JANTES

 o

 5

A-GEL
GEL PARA MECÂNICOS

 o

 5

A-GLASS
LIMPA VIDROS AUTO

=5,6pH

=8,5pH

Cod. 410

5 L

Cod. 408

5 L

Cod. 405

5 L

A-ANTIFREEZE
ANTICONGELANTE AUTO 20%

=6,1pH

Cod. 406

5 L

PRO

A WHEEL
LIMPA JANTES

=0,8pH



Desincrustante | Superfícies | Utensílios | Espuma

Desengordura | Sem Espuma

AGRO-HYGIENE CL

Produto que combina limpeza e higienização num só, indicado para a limpeza de 
grandes superfícies na indústria alimentar. Possui forte capacidade desengordurante 
permitindo a remoção de proteínas, gorduras e sangue em diferentes superfícies.

AGRO-HYGIENE NON-FOAM

Está especialmente recomendado para limpar e higienizar equipamentos na 
indústria cervejeira, láctea, de bebidas, etc. (circuitos, linhas de enchimento, depósi-
tos, doseadores) assim como nas explorações de gado para a limpeza e 
higienização de tanques, circuitos, equipamentos de ordenha, e em geral para 
limpezas enérgicas onde se requer uma ausência total de espuma.

 

ESPUMA ALCALINO CLORADO

NÃO ESPUMA ALCALINO CLORADO
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AGRO-DISINFECT
ESPUMA ALCALINO CLORADO

pH

AGRO-DISINFECT NON FOAM
NÃO ESPUMA ALCALINO CLORADO

pH

=13,1pH

=13,1pH

AGRO-ALIMENTAR
Os produtos desta área foram especialmente pensados para que a 

indústria agroalimentar consiga melhorar os sistemas de segurança 

alimentar e tenha uma maior produtividade, garantindo a confiança de 

cada vez mais consumidores num número crescente de mercados.

Cod. 251

5 L

Cod. 250

5 L



Desengordura | Espuma ativa

Desincrusta | Sem Espuma

Higieniza | Neutro

AGRO-WASH

É um ácido especialmente formulado para limpar com espuma todo tipo de 
superfícies e recipientes da indústria alimentar. Assim, este detergente ácido 
espumante permite um prolongado tempo de contacto e elimina incrustações 
calcárias, depósitos proteicos e óxidos.
Os tensioativos contidos neste produto são rapidamente biodegradáveis.

AGRO-WASH NON-FOAM

Detergente de uso diário não espumante, destinado à limpeza de ordenhadeiras, 
equipamento para indústria alimentícia, resfriadores de leite e todos os utensílios 
e equipamentos onde seja necessária remoção de incrustações formadas pelos 
minerais do leite. Proporciona um efeito anticorrosivo  sob o inox e alumínio.

AGRO-PERACETIC

Produto destinado à higienização de diferentes superfícies, devido às suas 
propriedades oxidantes é capaz de remover as mais variadas sujidades, propor-
cionando um grau elevado de saneamento.
  

AGRO-HYGIENE SEPT

Indicado para higienização por imersão ou pulverização de equipamentos, 
mesas de processamento de alimentos, válvulas, tubulações, pisos, paredes e 
instalações em geral na indústria de alimentos.

ÁCIDO ESPUMANTE

ÁCIDO NÃO ESPUMANTE

HIGIENIZANTE PARACÉTICO

HIGIENIZANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÓNIO

Oxidante forte
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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
Cod. 255

5 L
Cod. 254

5 L
Cod. 253

5 L
Cod. 252
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PISCINAS
A limpeza da sua piscina é uma necessidade incontornável numa 

utilização adequada e saudável, garantindo o seu conforto em momen-

tos que se pretende total relaxamento.
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Controlo do pH | Floculante |  Algicida

Diminui o pH

Aumenta o pH

POOL-CL5

Composto orgânico em pastilhas de dissolução lenta, estabilizado, com um teor 
mínimo em cloro activo de 86 %, para tratamento e manutenção de água de 
piscinas. Tratamento completo da água: Algicida, floculante e abrilhantador. 
Assegura uma cloração contínua da água, evitando a perda de cloro devido ao 
sol e ao calor. Carece dos inconvenientes próprios de outros tipos de produtos 
clorados, como os hipocloritos (cloro líquido), os quais reagem com os sais da 
água originando precipitação de resíduos que obstruem os furos, válvulas, etc.

POOL-PH-

O pH - é um produto usado para diminuir o pH da água da sua piscina. Também 
pode ser utilizado como agente de pré-tratamento para lavagens ácidas e reves-
timentos.

POOL-PH+

O pH + é um produto usado para aumentar o pH da água da sua piscina.

pH MAIS

pH MENOS

CLORO DE 5 EFEITOS

POOL CL10
CLORO DE 5 EFEITOS

pH-

POOL PH-
pH MENOS

pH+

POOL PH+
pH MAIS

5 Kg
Cod. 452

5 Kg
Cod. 451

5 Kg
Cod. 450



POOL FLOCCULANT
FLOCULANTE

PRO

POOL ALGICIDE
ALGICIDA

=8,5pH
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POOL-ALGICIDE
ALGICIDA

Produto químico utilizado para eliminar algas azuis ou algas verdes quando estas 
infestam meios aquáticos, provocando efeitos indesejáveis, como a sujidade em 
piscinas.

POOL-FLOCCULANT
FLOCULANTE

O Floculante é um sólido granular fino, branco. É utilizado no tratamento de águas e 
efluentes como floculante/coagulante. Também é usado na indústria química, para o 
fabrico de fertilizantes e de aditivos para a construção.

Facilita o depósito de partículas em suspensão

Controlo crescimento de  algas

5 L
Cod. 455

5 Kg
Cod. 453



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.


