
Lava | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro

SEM FOSFATOS

L-WASH POWDER

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.

DETERGENTE EM PÓ

Cod. 422

1,9Kg20Kg
Cod. 423
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LAVANDARIA
No dia-a-dia há pormenores que fazem a diferença. Os detergentes e 

amaciadores da linha de lavandaria da Greendet proporcionam um 

cuidado ecológico extra aos seus tecidos, dando-lhes uma suavidade 

especial. Graças ao seu perfume microcapsulado, permite um agradável 

aroma de longa duração.



Amacia | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro

L-SOFT

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 liber-
tado quando as mesmas se partem com a fricção dos movimentos. Funciona a todas 
as temperaturas, permitindo assim lavagens em água fria, economizando energia.

AMACIADOR ROUPA

Lava | Perfuma | Microesferas de perfume para prolongar o cheiro

L-WASH

Produto desenvolvido especialmente para a lavagem de roupas com sujidades 
difíceis de eliminar, tais como gordura e outras sujidades orgânicas. Penetra rapida-
mente 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.

DETERGENTE ROUPA

SEM FOSFATOS

Cod. 165

Cod. 164

Cod. 373

Cod. 379

MYSTIC

TROPICAL

MYSTIC

TROPICAL

=9,8pH

=4,1pH

=4,1pH

Cod. 166 L-WASH FRESH

=9,8pH =9,8pH

Cod. 175 L-WASH CONC.
FRESH

5 L

5 L

=9,8pH

5 L

5 L

5 L 1 L

Cod. 171 L-SOFT CONC.
FRESH

=4,1pH

Cod. 170 L-SOFT FRESH

5 L 1 L
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=4,1pH



Branqueia | Tira Nódoas | Para roupa de todas as cores

L-WHITE OXYGEN

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

BRANQUEADOR OXIGENADO

Branqueia | Tira Nódoas | Para roupa branca

L- WHITE DISINFECT 

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.

DESINFECTANTE BRANQUEADOR CLORADO
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Cod. 424

5 L

OXYGEN POWDER

=12,4pH

Cod. 425

5 Kg
CLORO POWDERCLORO

Cod. 419

1 Kg
Cod. 421

10Kg
Cod. 420 OXYGEN

=1,6pH

5 L




