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D-WASH
LAVA LOIÇA MÁQUINA

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.

D-RINSE
ABRILHANTADOR LOIÇA MÁQUINA

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.

=13,45 L

=1,85 L

Cod. 102

Cod. 103

pH

pH
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D-MANUAL ECOLABEL
LAVA LOIÇA MANUAL ECOLABEL

É um produto de agradável perfume, 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 não 
é agressivo para as mãos nem para a pele.

=75 L

Cod. 101

pH
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ODOUR-OUT
ELIMINADOR DE ODORES

S-GLASS ECOLABEL
LIMPA VIDROS ECOLABEL

M-POWER
TIRA GORDURAS

M-POWER TOP
TIRA GORDURAS CONCENTRADO

=13,3

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 sujidade, 
mesmo as mais difíceis.



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.
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H-BODY 

O gel de banho Greendet Profissional é um produto antibacteriano com elevada con- 
centração 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.

=6,25 L pH

GEL CORPO E MÃOS

M-DISINFECT FOOD

Apresenta-se numa solução que além de ser rica em agentes desinfectantes clorados, 
poderoso desinfectante, é isenta de substâncias tóxicas permitindo assim o seu uso 
tanto na indústria alimentar como a sua aplicção na desinfecção de águas de consumo 
e águas para lavar alimentos.

=9,45 L

Cod. 107

pH

5

DESINFETANTE ALIMENTAR

M-DESCALER
DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Produto que elimina os depósitos de calcário e resíduos, sendo então adequado para 
fazer limpezas periódicas da sua máquina de lavar. Limpa e protege as peças vitais do 
seu equipamento.

=0,85 L

Cod. 106

pH

M-FREEZE

Greendet antisséptico anticongelante é um produto de pH neutro, de elevada concen-
tração de agentes de limpeza e desinfetantes. Remove eficazmente todo tipo de 
sujidades e elimina os microrganismos potencialmente perigosos. Devido à sua com-
posição e elevada concentração de agentes anti congelamento apresenta-se como um 
produto indicado para a limpeza de frigoríficos e arcas congeladoras, permitindo efetu-
ar limpeza a temperaturas negativas, evitando o descongelamento do equipamento. 
Dada a sua composição está indicado para limpeza de superfícies que entrem em 
contacto com produtos alimentares.

=45 L

Cod. 109

pH
DESINFETANTE ANTI-CONGELANTE



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

nas mais variadas superfícies da sua casa. Aqui encontramos 

desde desinfectante multi superfícies, limpa juntas a deca-

pantes de tintas.
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M-DISINFECT SEPT
MULTI-SUPERFÍCIES DESINFETANTE ANTI-SÉPTICO

=6,5 =6,7 =6,4

=8,4

LAVA TUDO 

ECOLABEL

M-WASH

1 L
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ODOUR-OUT
ELIMINADOR DE ODORES

S-GLASS ECOLABEL
LIMPA VIDROS ECOLABEL

M-POWER
TIRA GORDURAS

M-POWER TOP
TIRA GORDURAS CONCENTRADO

=5,8

=13,7

=13,3

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 sujidade, 
mesmo as mais difíceis.

1 L

1 L



M-DISINFECT FOOD

Apresenta-se numa solução que além de ser rica em agentes desinfectantes clorados, 
poderoso desinfectante, é isenta de substâncias tóxicas permitindo assim o seu uso 
tanto na indústria alimentar como a sua aplicção na desinfecção de águas de consumo 
e águas para lavar alimentos.

=9,45 L pH

5

DESINFETANTE ALIMENTAR

M-DESCALER
ANTICALCÁRIO MÁQUINAS

Produto que elimina os depósitos de calcário e resíduos, sendo então adequado para 
fazer limpezas periódicas da sua máquina de lavar. Limpa e protege as peças vitais do 
seu equipamento.

=0,85 L pH

M-FREEZE

Greendet antisséptico anticongelante é um produto de pH neutro, de elevada concen-
tração de agentes de limpeza e desinfetantes. Remove eficazmente todo tipo de 
sujidades e elimina os microrganismos potencialmente perigosos. Devido à sua com-
posição e elevada concentração de agentes anti congelamento apresenta-se como um 
produto indicado para a limpeza de frigoríficos e arcas congeladoras, permitindo efetu-
ar limpeza a temperaturas negativas, evitando o descongelamento do equipamento. 
Dada a sua composição está indicado para limpeza de superfícies que entrem em 
contacto com produtos alimentares.

=45 L pH
DESINFETANTE ANTI-CONGELANTE



H-BODY 

H-DISINFECT CARE

O Gel Desinfectante Anti-séptico Greendet Profissional é um produto de higiene com 
elevada concentração de agentes de desinfectantes, capaz de eliminar de microrganis-
mos potencialmente perigosos, como bactérias e fungos. Não é necessário usar água na 
sua aplicação e seca rapidamente sem deixar resíduos e sem irritar, nem secar a pele 
das suas mãos, devido aos humectantes incorporados. Os seus componentes são rapid-
amente biodegradáveis.

=6,25 L

=6,75 L

Cod. 143

Cod. 147

pH

pH

10

GEL CORPO E MÃOS 

GEL ANTI-SÉPTICO HIDRATANTE

5 L

Cod. 142

=6,2pH

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.

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.



A cozinha é um dos principais lugares onde a higiene e limpe-

za têm de estar sempre em primeiro lugar. A gama de produ-

tos da Greendet oferece uma panóplia de diferentes deter-

gentes, para manter a cozinha limpa e desinfectada, garantin-

do resultados na barreira contra os germes e bactérias, de 

uma forma fácil e eficaz.
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