
Cod. 404

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

Limpa-Vidros

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. 

=5,6pH

Cod. 405

5 L
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Evita congelamento

Lava | Desengordura | Perfuma

Lava | Desincrusta 

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-PAST

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.

PASTA PARA MECÂNICOS

LIMPA JANTES

=8,5pH

Cod. 410

5 L

Cod. 408

5 L

=6,1pH

Cod. 406

5 L

A-DEGREASE
DESENGORDURANTE AUTO

=13,5pH

Cod. 407

5 L

=0,8pH

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.




