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DESENGORDURANTES
A linha de desengordurantes da Greendet, permite uma limpeza nos 

mais variados sítios como azulejos, balcões, fogões, exaustores, entre 

outras superfícies, eliminando eficazmente todo o tipo de gorduras e 

sujidades, até mesmo as mais difíceis.
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M-CLEAN
DESENGORDURANTE MULTIUSOS

Tem aplicação em todas as superfícies laváveis. É um produto 
ligeiramente alcalino, de elevada concentração de agentes de 
limpeza e com elevada capacidade de remoção de gorduras. Indica-
do para a limpeza de azulejos, vitrinas, balcões, fogões, exaustores, 
chaminés, grelhas, etc., eliminando eficazmente toda a gordura e 
sujidades, mesmo as mais difíceis, perfumando toda a sua casa.

Limpa | Desengordura | Perfuma

M-POWER
TIRA GORDURAS

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.

M-POWER TOP
TIRA GORDURAS CONCENTRADO

Produto fortemente alcalino, de elevada concentração de agentes 
de limpeza e com 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.

Desengordura | Sem Perfume

Desengordurante muito forte | Sem Perfume

M-POWER NON FOAM
DESENGORDURANTE DE ESPUMA CONTROLADA

Detergente desengordurante de alto poder penetrante e solubilizante de óleo e 
sujidade proteica de todas as superficies laváveis, é por isso o produto ideal para 
oficinas auto nas diferentes áreas. Pode ainda ser usado em todos os automóveis 
sem qualquer risco de dano para os mesmos. A fórmula de espuma controlada 
torna-o também ideal para as lavadoras mecânicas.

Desengordura | Sem Espuma | Sem Perfume




