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FICHA DE INFORMAÇÃO 
GREENDET PRO – M-CLEAN 

 

 

 
PRODUTO 

 

M-Clean – 
Desengordurante Multiusos 

 
LINHA PROFISSIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  O Desengordurante Multiusos Greendet é um produto de elevada concentração 
de agentes de limpeza e com elevada capacidade de remoção de gorduras. É um 

produto indicado para a limpeza de pavimentos fogões, exaustores, chaminés, 

grelhas, etc, elimina eficazmente todas as gorduras e sujidades, mesmo as mais 
difíceis, e em simultâneo desinfecta todas as superfícies. Não é agressivo para a 
pele nem para as superfícies. Os seus componentes são rapidamente 
biodegradáveis. 
 

 
COMPOSIÇÃO  O Desengordurante Multiusos Greendet contém entre outros componentes igual 

ou superior a 5% mas inferior a 15% (p/p) de Solventes Alifáticos. Inferior a 5% 
(p/p) de Tensioactivos Não-iónicos e Anfotéricos. Conservante (2-bromo-2-
nitropropane-1,3-diol) e perfume. 
 

 
DESCRIÇÃO DA DOSAGEM  Aplicar o produto, usando um aplicador com pistola. Pulverizar a superfície a 

limpar de forma regular. Em manchas difíceis ou gordura mais difícil, pode ser 
necessária uma segunda aplicação ou mais tempo de actuação do produto. 
Poderá também ser aplicado de forma diluída com a ajuda de um balde e de uma 
esfregona. 
 

 
MODO DE UTILIZAÇÃO  Aplicar o Desengordurante Multiusos Greendet usando um aplicador com pistola 

ou de forma diluída com a ajuda de uma esfregona. Pulverizar de forma regular a 
superfície a limpar com o produto e deixar actuar durante cerca de 5 minutos. De 
seguida passar um pano húmido sobre a superfície a limpar. Em casos de 
manchas muito difíceis deixar o produto actuar durante cerca de 20 minutos, ou 
se necessário aplicar segunda vez desengordurante Greendet. Pode usar um 
esfregão para ajudar a remover as manchas muito difíceis e de seguida passar 
com um pano húmido sobre a superfície. 
 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

QUÍMICAS 
 Aspecto e cor: Líquido opaco, fluido de cor Esverdeada. 

Perfume: Limão 
pH (a 20 ºC): 12 +/- 1 
Viscosidade: Aproximadamente 2,0 cP 
 

 
APRESENTAÇÃO DO 

PRODUTO 
 

 Embalagens de 0,5, 5 e 20 litros. 
 
 

DADOS DO FABRICANTE  GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS 
Urbanização do Cardal, lote 6 
Pedrulha 
3025-007 Coimbra 
 

Contribuinte Nº 508942195 
Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216 
 

E-mail: geral@greendet.pt 
Sítio: www.greendet.pt 

 


