
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

6

Cod. 112 ECOLABEL

=6,6pH

Cod. 312 ECOLABEL

=6,6pH

1 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

7

Cod. 121 LEMON

=8,3pH

5 L

=10pH=6,7pH

LAVANDACod. 110

5 L
Cod. 113 AMONIA

5 L
GEL CLOROCod. 117

5 L

Cod. 122 TROPICAL

=8,3pH

5 L

=11,7pH

Secagem Rápida

=6,7pH

Cod. 119 BIO ALCOOL

5 L

100% Natural / Multiusos

=?pH

Cod. 115 M - ALCOOL
VINAGRE

5 L
DESINCRUSTANTE
MULTIUSOS

1 L
Cod. 307

100% Natural / Multiusos



8

=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.

M-WASH WAX
LIMPA E ENCERA 

CERA ACRÍLICA NEUTRA MADEIRAS

CERA ACRÍLICA NEUTRA SUPERFÍCIES DURAS

DECAPANTE DE CERAS

Lava | Perfuma | Dá Brilho

Encera

Encera

Remove Cera

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.

1 L
Cod. 361




