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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.

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.
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Águas duras e macias

Seca | Dá brilho

D-WASH
LAVA LOIÇA MÁQUINA

-

D-RINSE
ABRILHANTADOR LOIÇA

 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 METÁLICA5 L
Cod. 104

1 L
Cod. 304

1 L
Cod. 303

3 Kg
Cod. 302

5 L
Cod. 103

5 L
Cod. 102

=8,2pH

=1,8pH

=13,4pH

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.

1 KgCod. 105

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.

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.

D-WASH
LAVA LOIÇA MÁQUINA

3 Kg

=13,4

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.



Desincrusta | Calcário | Pedra | Metal

Higieniza | Utensílios

Higieniza | Derrete gelo | Pode ser usado em componentes eléctricos

M-DESCALER
DESINCRUSTANTE MULTIUSOS

 F-DISINFECT

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.

DESINFECTANTE LÍQUIDO

D-GREASE FRYERS
DESENGORDURANTE EM PÓ (FRITADEIRAS,ETC)

5 L
Cod. 108

5 L
Cod. 107

5 L
Cod. 106

5

=0,8

=12

Higieniza | Utensílios

M-FREEZE
DESINFETANTE ANTICONGELANTE

5 L
Cod. 109

=3,5pH

=4pH

O D-Grase fryers é um desengordurante em pó concentrado, utilizado para a 
remoção de sujidades difíceis e/ou carbonizadas existentes em fritadeiras. 
Podendo também ser usado em: filtros de exaustores, grelhas e esgotos. O 
D-Grase Fryers é um desengordurante de alto desempenho, indicado para a 
remoção de gordura graças ao seu poder de dissolução.

O M-Freeze é um desinfetante anticongelante que ajuda na remoção do gelo 
dos equipamentos sem ser necessário o seu descongelamento. Este anticonge-
lante Greendet é um produto de grau alimentar (está indicado para limpeza de 
superfícies que entrem em contacto com produtos alimentares) que desconge-
la e higieniza arcas, frigoríficos de forma rápida e eficaz, permitindo uma 
limpeza mesmo a temperaturas negativas. A sua ação eficaz evita que danifique 
os eletrodomésticos. O M-Freeze tem um pH neutro e atua na eliminação de 
microrganismos potencialmente perigosos. Contém matérias-primas de origem 
mineral, biodegradáveis em poucos dias.

O desincrustante multiusos que irá prolongar “a vida” da sua máquina. Este 
detergente atua na eliminação do calcário da água evitando que este se deposite 
na loiça e na máquina.
É imbatível na remoção de resíduos de calcário de superfícies esmaltadas, tornei-
ras, cerâmicas, máquina de café. Demonstra elevada eficácia na remoção de 
verdete e oxidação (ferrugem) em pedras e outras superfícies duras, atuando 
também como limpa-junta para azulejos ou mosaicos. O M-Descaler contém 
matérias-primas de origem mineral, biodegradáveis em poucos dias. 
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