
F - DISINFECT TABLETSWC FRAGRANCE TABLETS
BLOCOS AMBIENTADORES

Cod. 131

1 Kg
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OUTRAS SUPERFÍCIES
Esta linha de produtos permite uma limpeza profunda e eficaz nas 

mais variadas superfícies da sua casa. Nesta gama enquadram-se 

produtos como desinfetante multi superfícies, limpa juntas a deca-

pantes de tintas.

WC-FRAGRANCE TABLETS
BLOCOS AMBIENTADORES

Bloco detergente indicado para a higiene contínua da sanita. Liberta uma 
espuma activa e perfumada que limpa a sanita, elimina odores e evita a 
formação de calcário.  A espuma ativa formada após cada descarga do auto

-

clismo ataca as sujidades e neutraliza os maus cheiros.  

Perfuma todo o WC 

Cod. 133 Cod. 306

1 L5 L

99,9%=8,4pH M-DISINFECT SEPT
MULTI-SUPERFÍCIES ANTISSÉPTICO

Produto de higiene com elevada concentração de agentes desinfe-
tantes e humetantes capazes de eliminar eficazmente microrganis-
mos potencialmente perigosos como bactérias e fungos, bem como 
todo o tipo de sujidades das superfícies. É indicado para a limpeza 
de todo o tipo de superfícies, como azulejos, vitrinas, balcões, etc. 
Dada a sua elevada concentração de solventes, consegue solubilizar 
facilmente todas as sujidades, eliminando-as com extrema facilidade 
e deixando as superfícies límpidas

COMPROVADO PELAS NORMAS: EN 13697 - EN 1650 - EN 1276
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=5,6pH

Cod. 134

Cod. 138 Cod. 140S-GLASS
COCO-VANILLA

S-GLASS

25 Kg

5 L 5 L

=5,6pH

S-GLASS

=5,6pH

Cod. 340

1 L

S-GLASS

Produto indicado para a limpeza de vidros e todas as superfícies espelhadas, azulejos, vitrinas, balcões, etc. Dada a sua 
elevada concentração de solventes, consegue solubilizar facilmente todas as sujidades, eliminando-as com extrema facili-
dade e deixando as superfícies límpidas e brilhantes.

LIMPA VIDROS

Multiusos

5 L
Cod. 137

WC-GEL

Produto com elevado poder de limpeza e remoção de calcário da sua sanita ou 
loiças sanitárias. Remove eficazmente todo o tipo de sujidades, inclusive 
incrustações de calcário e elimina os microrganismos potencialmente perigosos. É 
um produto indicado para a limpeza de sanitas e casas de banho.

GEL SANITÁRIO

LIMPA JUNTAS OU MANCHAS EM LOIÇA SANITÁRIA

Desincrustar loiças sanitárias

M-BICARBONATE
BICARBONATO DE SÓDIO

Desincrusta manchas sanitárias | Perfuma

WC-CREAM
CREME DE LIMPEZA WC

Cod. 135

=10,0pH

5 L

=1,10pH

Cuida do ambiente e do teu wc com o creme WC. Este produto contém microes-
feras esfoliantes e com elevada concentração de agentes de limpeza, e agentes 
abrasivos. O creme WC remove eficazmente todo tipo de sujidade, deixando um 
perfume agradável em todas as superfícies, sendo indicado para a limpeza de 
chãos, paredes e loiças sanitárias. Mantém as superfícies das casas de banho 
limpas e desengorduradas. Contém ingredientes de origem mineral. Os seus 
componentes são biodegradáveis em poucos dias.

O Bicarbonato de Sódio é um produto de grau alimentar e ecológico. A sua 
formulação única, neutraliza os ácidos, funciona como desodorizante, remove 
eficazmente a gordura e limpa superfícies metálicas. Na higiene da roupa atua 
como agente branqueador os tecidos e remove nódoas.



Lava | Higieniza | Perfuma

M-PET
DESINFETANTE ANIMAL

Produto biodegradável com pH neutro, de elevada concen-
tração de agentes higienizantes e com baixa toxicidade para o 
ser humano e para os animais. Remove eficazmente todo tipo 
de sujidades e confere elevado grau de saneamento. Devido à 
sua composição e perfume agradável, está indicado para a 
higienização de todo o tipo de locais onde vivam animais tais 
como vacarias, pocilgas, casotas de cães, etc. Além de eliminar 
as sujidades elimina também os cheiros desagradáveis dos 
excrementos dos animais.

Desentope qualquer tubagem

P-SOLVE
DESENTUPIDOR DE TUBAGENS

Produto fortemente alcalino, indicado para o desentupimento das canalizações 
quando os métodos mecânicos não resultam. Resolve fácil e rapidamente todas 
as obstruções de canalizações das casas de banho, devidas a cabelos, fios de 
algodão e restos de sabão acumulados, bem como em canalizações de cozinhas, 
devidas à acumulação de gorduras nas tubagens.

Ambientador de espaços

ODOUR-OUT FRAGRANCE 
ELIMINADOR DE ODORES PERFUMADO

O eliminador de odores Greendet é um produto de alta eficácia 
na eliminação de maus odores como tabaco, maus odores do 
lixo, maus odores em sapatos, odores das casas de banho, de 
animais entre outros. Trata-se de um produto que não apre-
senta riscos para a saúde humana. Devido à sua composição 
desodoriza e deixa um agradável aroma nas superfícies trata-
das. Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

=1,4

5 L
Cod. 141

pH WC-TOTAL

O Multiusos WC tem aplicação em todas as superfícies laváveis do seu WC. É um 
produto ácido, de elevada concentração de agentes de limpeza e com elevada 
capacidade de remoção de sujidades e calcário. Indicado para a limpeza de 
loiças, torneiras, azulejos, etc., elimina eficazmente toda a sujidade, mesmo as 
mais difíceis. Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.

LIMPE A SUA CASA DE BANHO COM UM SÓ PRODUTO

MULTIUSOS WC ANTI-CALCÁRIO

Limpa | Higieniza | Remove Calcário | Perfuma

Cod. 360

L

Cod. 153

Cod. 149 Cod. 360

1 L

Cod. 136 Cod. 339

1 L

5 L

5 L

5 L

=14,0pH

=7,4pH

=7,4pH
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M - SOLVENT
TIRA TINTAS

Cod. 152

5 L

=1pH

Limpa os desenhos deixados pelos mais pequenos, sem preocu-
pações. M-Solvent é eficaz na remoção de tintas, manchas de 
canetas ou marcadores, dedadas em mesas escolares, bancadas 
ou superfícies de trabalho. Ideal para ser usado pelos educa-
dores/pais nas escolas ou em casa. Este produto não é nocivo, é 
inodoro, incolor e tem um pH neutro podendo ser usado em 
espaços fechados, sem quaisquer riscos.

1 L
Cod. 362
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