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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
diferenciadores 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 biodegradáveis 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 produtos 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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GREENDET DETERGENTES ECOLÓGICOS

pH

pH

=6,6

=6,6

M-WASH
LAVA TUDO
Lava | Perfuma

5L
Cod. 112

1L
ECOLABEL

Cod. 313

ECOLABEL

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.

WC-FRAGRANCE TABLETS
BLOCOS AMBIENTADORES
Perfuma todo o WC
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 autoclismo ataca as
sujidades e neutraliza os maus cheiros.

1 Kg
Cod. 131

2

pH

M-DISINFECT SEPT

=8,4

99,9%

MULTI-SUPERFÍCIES ANTISSÉPTICO
Neutro | Limpa | Desinfecta

5L

Produto de higiene com elevada concentração de agentes desinfetantes e humetantes capazes de eliminar eficazmente microrganismos 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

1L

Cod. 133

Cod. 306

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

pH

=5,6

S-GLASS
LIMPA VIDROS
Multiusos
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
facilidade e deixando as superfícies límpidas e brilhantes.

5L
Cod. 140

S-GLASS

3

pH

=6,2

H-BODY
GEL CORPO E MÃOS
Lava | Hidrata |Higieniza
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.

5L
Cod. 142

pH

=8,4

H BODY NEUTRAL
GEL CORPO E MÃOS NEUTRO
Lava | Desinfecta | hidrata

5L
Cod. 143

4

NEUTRAL

Produto desinfectante com elevada concentração de agentes de limpeza para remoção de sujidades e eliminação 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 biodegradáveis.

pH

=6,7

H-DISINFECT CARE

99,9%

GEL ANTI-SÉPTICO HIDRATANTE
Desinfecta | Hidrata | Não é necessária água
É um produto capaz de eliminar microrganismos potencialmente perigosos, como
bactérias e fungos. Possui uma elevada capacidade de hidratação da pele,
contrariamente 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.

5L
Cod. 147

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

M-POWER
TIRA GORDURAS
Desengordura | Sem Perfume
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.

5L
Cod. 156

1L
Cod. 355

5

pH

=9,8

L-WASH
DETERGENTE ROUPA
Lava | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro

5L
Cod. 164

TROPICAL

Produto desenvolvido especialmente para a lavagem de roupas com sujidades
difíceis de eliminar, tais como gordura e outras sujidades orgânicas. Penetra rapidamente 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.
SEM FOSFATOS

L-WASH POWDER
DETERGENTE EM PÓ
Lava | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro
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.
SEM FOSFATOS

10Kg
Cod. 422

20Kg
Cod. 423

403376

6

pH

=4,1

L-SOFT
AMACIADOR ROUPA
Amacia | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro
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
libertado quando as mesmas se partem com a fricção dos movimentos. Funciona
a todas as temperaturas, permitindo assim lavagens em água fria, economizando
energia.

5L
Cod. 379

TROPICAL

pH

=1,6

L-WHITE OXYGEN
BRANQUEADOR OXIGENADO
Branqueia | Tira Nódoas | Para roupa de todas as cores

5L
Cod. 420

OXYGEN

Desenvolvido para lavagem de roupa de cor. Trata-se de um aditivo de lavagem
que consiste numa óptima fonte de oxigénio 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.

7

pH

=12,4

L-WHITE CLORO
DESINFETANTE BRANQUEADOR CLORADO
Branqueia | Tira Nódoas | Para roupa branca
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.

5L
Cod. 424

8

CLORO

pH

=10,4

FIRE OUT
AGENTE EXTINTOR
Extingue o incêndio de forma rápida e segura
O Anti Fire 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 incêndios e materiais perigosos.

5L
Cod. 461

pH

=8,9

FIRE-RETARDANT
RETARDANTE DE FOGO
Diminui ou extingue a intensidade do incêndio | 100% biodegradável

5L

A aplicação do Broke Fire, 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.

Cod. 462

9

M-ABSORVENT
ABSORVENTE DE LÍQUIDOS
Absorve líquidos instantaneamente

20 Kg

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.

Cod. 468

M-GREASE ABSORVENT
ABSORVENTE DE ÓLEOS
Absorve óleos instantaneamente
O absorvente de gorduras é um produto biológico granulado, não tóxico, de pH neutro, capaz de absorver
qualquer tipo de derrame gorduroso, quase instantaneamente tendo como vantagem ser um produto biodegradável.

20 Kg
Cod. 469
10

pH

=7,2

A-WASH
SHAMPOO AUTO
Lava | Dá Brilho
Produto de elevada concentração de agentes desengordurantes. Remove eficazmente todo tipo de sujidades mesmo as mais difíceis, deixando o seu veículo com
um aspecto limpo e brilhante.

5L
Cod. 404

pH

=6,1

A-ANTIFREEZE
ANTICONGELANTE AUTO
Evita congelamento

5L

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 sistema.
Aplica-se em diferentes percentagens consoante as diferentes necessidades
climatéricas.

Cod. 406

11

pH

=13,5

A-DEGREASE
DESENGORDURANTE AUTO
Lava | Dá Brilho
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.

5L
Cod. 407

pH

=8,5

A-PAST
PASTA DE MECÂNICOS
Lava | Dá Brilho

5 Kg
Cod. 408

12

Dê o primeiro passo na sustentabilidade e cuide de si e do ambiente
A-Past é o gel para mecânicos indicado para a lavagem de mãos em oficinas ou
zonas de grande sujidade. Remove toda a sujidade deixando as mãos hidratadas
e suaves, com um suave aroma a coco/baunilha.
Trata-se de um exfoliante de origem natural, proveniente do reaproveitamento
de um subproduto da indústria agro-alimentar. E, contrariamente aos
microplásticos normalmente usados como esfoliantes e altamente prejudiciais ao
meio ambiente depois de descartados, este é facilmente biodegradável e 100%
natural.
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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.

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.

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 respectivos 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

