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EKODETER 

PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA  

HISTÓRIA 
Fundada em 2016, o seu principal objetivo é a produção e comércio de produtos industriais, para vários sectores. Em razão da reconhecida qualidade 
dos nossos produtos e do know-how do seu corpo técnico, produzimos um vasto leque de  produtos para uma variedade de segmentos de mercado, 
onde a necessidade de novos conceitos com tecnologias mais avançadas, eram  prementes. 

HISTORY
Founded in 2016, its main objective is the production and trade of industrial products for various sectors. Because of the recognized quality of our 
products and know-how of its staff, we produce a wide range of products for a variety of market segments, where the need for new concepts with more 
advanced technologies were pressing. 

QUALIDADE 
A EKODETER possui acordo de cooperação tecnológica com as principais empresas produtoras de matérias primas para produtos de higiene, o que 
lhe garante estar sempre em linha com o que de mais moderno existe a nível mundial. 
Nosso objetivo é contribuir com as tarefas de higienização em geral atuando em diversos segmentos, disponibilizando produtos específicos e 
processos adequados aos ambientes profissionais.  São soluções desenvolvidas para atender e superar os requisitos de qualidade e economia, 
testados,  utilizados e aprovados pelas principais indústrias.  

QUALITY
The EKODETER has technological cooperation agreement with the leading producers of raw materials for hygiene products, which ensures you always 
be in line with what is most modern in the world. 
Our goal is to contribute to the general cleaning tasks acting in various segments, providing specific products and processes suitable for professional 
environments. They are solutions designed to meet and exceed the requirements of quality and economy, tested, used and approved by major 
industries. 

O MERCADO PRIVATE LABEL 
As empresas que atuam no mercado de Private Label são aquelas que produzem para marcas de terceiros, respeitando todas as exigências e 
especificações de cada cliente. Gera economia para o contratante, o qual não necessita investir em uma estrutura  
fabril, registros, etc. A EKODETER atende clientes nacionais e internacionais de acordo com suas necessidades e especificações técnicas  

MARKET PRIVATE LABEL
Companies operating in the Private Label market are those that produce for third-party brands, respecting all the requirements and specifications of 
each customer. Generates savings for the contractor, which does not need to invest in a structure 
manufacturing, records, etc. The EKODETER serves national and international customers according to their needs and technical specifications

MARCA PRÓPRIA 
Nós produzimos os seus produtos de Limpeza e Higiene com a sua marca.  
Garantimos acesso a auditorias e controle de qualidade de sua empresa.  
Desenvolvemos a formulação sob medida para a sua aplicação, ou utilize alguma das centenas de fórmulas que detemos. 

OWN BRAND
We produce your cleaning products and hygiene with your brand. 
We guarantee access to audits and quality control of your company. 
We developed the formulation tailored to your application, or use any of the hundreds of formulas that we own. 

AMBIENTE 
O compromisso com o meio ambiente, leva-nos á utilização somente de matérias primas biodegradáveis, á consciencialização de cada colaborador e 
características de cada produto. Antes do lançamento de cada produto, são realizados testes nos nossos laboratórios, internacionais dos nossos 
fornecedores e em utilizadores específicos para o efeito. Deste modo temos a convicção de que produzimos produtos de qualidade e soluções de 
confiança.  

ENVIRONMENT
The commitment to the environment, leads us to the use of only biodegradable raw materials, will raise awareness of each employee and characteristics 
of each product. Before the release of each product, tests are performed in our laboratories, our international suppliers and to specific users for the 
purpose. Thus we have the conviction that produce quality products and reliable solutions.
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1. Detergentes de Loiça Manual / Manual Diswashing Detergents
2. Detergentes de Loiça Máquina / Automatic Diswashing Detergents
3. Desengordurante / Degreasers
4. Limpeza e Desinfeção de Superficies / Desinfectant Surfaces Cleaning
5. Pavimentos / Flooring
6. Detergentes de Usos Diversos / Several Purpose Detergents
7. Instalações Sanitárias / Sanitary Facilities
8. Limpeza de Mãos / Hands Cleaning
9. Ambientadores / Air Freshners
10. Produtos para Salas de Ordenha / Products Milking rooms
11. Produtos para Lavandaria / Laundry Products
12. Produtos Área Automovél / Car Care
13. Construção Civil / Construction
14. Manutenção de Piscinas e Spas / Maintenance Pools and Spas

LINHA PROFISSIONAL/DETERGENTES

PROFESSIONAL RANGE/DETERGENTS



3

Detergentes de Loiça Manual / Manual Diswashing Detergents

EKODET 01    
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente económico sem aroma 
para lavagem manual de loiça 
ou de uso geral com pH neutro. 

Manual dishwashing detergents without 

fragrance, with neutral pH.

EKODET Supra   
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente manual de loiça de elevado 
rendimento super ativo, com perfume de limão. 

High performance, super active,manual 

dishwashing detergent with  lemon fragrance.

EKODET LIFE  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente de loiça manual bactericida para 
higienização, ou desinfeção de loiça 
e utensílios de cozinha. Apropriado para sistemas 
HACCP. 

Manual dishwashing detergent with antibacterial 
properties for hygienization, or disinfection 
of dishes and kitchen tools. Suitable for HACCP systems.

EKODET  LIMÃO  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergentes de aroma a limão para 
lavagem manual de loiça 
ou de uso geral com pH neutro. 

Manual dishwashing detergents with lemon  
fragrance, with neutral pH.
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EKODET MAQ AMD 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente líquido alcalino com elevado poder 
desengordurante e sequestrante para uso em 
maquinas automáticas de lavagem de louças. 
Indicado p/ uso em zonas de aguas com extrema 
dureza.
PH: 12. Diluição: 2 - 5ml/Litro 

Detergent alkaline liquid with high degreasing and 
scavenger for use in automatic machines washing 
crockery. Indicated for use in areas of s Extreme 
hard water. PH: 12. Dilution: 2 - 5ml/Liter 

EKODET MAQ 01  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente líquido alcalino com elevado poder 
desengordurante e sequestrante para uso em 
maquinas automáticas de lavagem de louças. 
Indicado p/ uso em zonas de aguas macias ou 
normais.
PH: 12. Diluição: 2 - 5ml/Litro 

Detergent alkaline liquid with high degreasing and 
scavenger for use in automatic machines washing 
crockery. Indicated for use in areas of soft or normal

water. PH: 12. Dilution: 2 - 5ml/Liter 

EKODET MAQ KL   
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente líquido alcalino/clorado com elevado poder 
desengordurante e sequestrante para uso em maquinas 
automáticas de lavagem de louças. Indicado p/ uso em 
maquinas de chávenas. PH: 12. Diluição: 2 - 5ml/Litro 

Chlorinated Detergent machines for washing dishwasher 
Liquid detergent alkaline/chlorinated with high degreasing 
and scavenger for use in automatic machines washing 
crockery. Indicated for use in machines of cups PH: 12. 
Dilution: 2 - 5ml/Lite

EKODET MAQ AD 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente líquido alcalino com elevado poder 
desengordurante e sequestrante para uso em maquinas 
automáticas de lavagem de louças. Indicado p/ uso em 

zonas de aguas duras. PH: 12. Diluição: 2 - 5ml/Litro 

Detergent alkaline liquid with high degreasing and 
scavenger for use in automatic machines washing 
crockery. Indicated for use in areas of hard water. PH: 12. 
Dilution: 2 - 5ml/Liter  

EKOSEC    
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Aditivo para secagem mais rápida e uniforme. 
Brilho sem manchas. Evita as marcas e as 
manchas de água ao secar . Acelera o 
escorrimento. Usado em zonas de aguas macias 
ou normais. PH: 6. Diluição: 0,5 - 1g/Litro 

Additive for faster drying and uniform. Brightness 
without spots. Prevents the marks and the water 
stains to dry . Accelerates the outflow. Used in 
areas of soft or normal water. PH: 3. Dilution: 0,5 
- 1g/Liter  

EKODET DES   
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto que elimina incrustações de calcário e ferrugem. Limpa e 
mantém os componentes em óptimas condições. Devolve o brilho à 
louça. Evita entupimentos na instalação. Prolonga a vida do 
equipamento e garante o seu bom funcionamento. 

Product that Removes limescale and rust. Cleans and keeps 
components in optimal conditions. Returns the brightness to the 
crockery. Avoids obstructions in the equipment. Prolongs the life of 

equipment and ensures correct operation.

Detergentes de Loiça Máquina / Automatic Diswashing Detergents

EKODET MAQ   

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente líquido alcalino com elevado poder 
desengordurante e sequestrante para uso em maquinas 
automáticas de lavagem de louças. Indicado p/ uso em 
zonas de aguas macias ou normais.
PH: 12. Diluição: 2 - 5ml/Litro 

Detergent alkaline liquid with high degreasing and 
scavenger for use in automatic machines washing 
crockery. Indicated for use in areas of soft or normal 

water. PH: 12. Dilution: 2 - 5ml/Liter 



5

DESILIMP H-30 

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Desengordurante de uso geral. 
Desengordurante alcalino de excelente poder 
de remoção de Gorduras quer a frio, quer a 
quente. 
PH: 13. Diluição: 2% a 10% 

Degreaser general use 
alkaline Degreasing excellent power grease 
removal or the cold, or hot. 
PH: 13. Dilution: 2% to 10% 

POWER ONE

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente concentrado com um vasto campo 
de aplicações, sendo especialmente 
recomendado para a lavagem de zonas de 
produção, incluindo máquinas e equipamentos 
industriais, pavimentos e outras superfícies na 
Industria alimentar, oficinas, etc. 

Concentrated detergent with a wide range of 
applications and is especially recommended for 
cleaning production areas, including industrial 
machinery and equipment, floors and other 
surfaces in the food industry, workshops, etc. 

EKODET BIO

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Desengordurante enérgico, alcalino, bactericida, 
destinado a remover as gorduras e incrustações 
difíceis e desinfetar numa só operação. Sem 
perfume, é adequado para uso em sistemas 
HACCP.. 

Energic degreaser, alkaline, bactericidal. In a sigle 
operation removes fats and hard incrustations while 

disinfects.Fragance free. Suitable to HACCP 
systems.

EKODET PLUS  

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Desengordurante energético. Dissolve ceras, 
gorduras difíceis e resíduos em grelhas, 
exaustores e pavimentos.. 

Energic degreaser. Dissolves wax, burned 
fats and residues in extractors, cooking grates 

and floors.

Desengordurantes / Degreasers
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Limpeza e Desinfeção de Superficies / Desinfectant Surfaces Cleaning

DESINFECT EXTRA 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente bactericida sem perfume. Elevada ação 
de limpeza combinada com uma profunda 

atividade anti-microbiana. Adequado na higienização 
de pavimentos, sanitários e paredes em hospitais, 
clínicas, balneários desportivos ou indústria 
conserveira e de laticínios, matadouros e armazéns 
frigoríficos. 

Fragrance free, bactericidal detergent. High cleaning 
level combined with efficient antimicrobial activity. 
Suitable for higienization of floors, toilets and walls in 
hospitals, clinics and gymnasiums, dairy and canning 
industries, slaughter houses and refrigerated 
warehouses.

EKOLEX  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente multiusos e desinfetante, com cloro 
ativo. Adequado para locais onde além da limpeza é 
essencial assegurar uma perfeita higiene e 
desodorização. 

Chlorine activated, all-purpose detergent.  and 
disinfectant. Perfect when you need to assure 
cleanliness together with higienization and 

deodorization.

EKODET HIG   
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente e desinfetante Multisuperficies, inodoro 
Fórmula desenvolvida, com  bio álcool. Utiliza-se sempre 
que haja a necessidade de tempos de secagem curtos, 
para operações de limpeza e desinfeção de rotina e de 
carácter geral. 
PH: 6.Diluição: Puro. 

Detergent and disinfectant multisurfaces, without 
perfum 

Formula developed, with bio alcohol. 
Used where there is a need for short drying times, for 
operations of cleaning and disinfecting of routine and 
general. 
PH: 6.Dilution: Not applicable

EKOLIT CL PLUS 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente e desinfetante clorado 

A sua grande capacidade de formação de espuma, 
permite aumentar o tempo de contacto do produto com as 
superfícies a higienizar (em particular as verticais). 
PH: 12. Diluição: 1 - 5% 

Chlorinated detergent and disinfectant 

Alkaline chlorinated cleaner and degreaser for cleaning 
and disinfecting of surfaces. Great capacity for foaming, 
enables to increase the time of contact of the product with 
the surfaces to sanitize (in particular the vertical). 

PH: 12. Dilution: 1 - 5%  

EKOGERME    
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente bactericida  perfumado. Elevada 
ação de limpeza combinada com uma profunda 
atividade anti-microbiana. Adequado na 
higienização de pavimentos, sanitários e paredes 
em hospitais, clínicas, balneários desportivos ou 
indústria conserveira e de laticínios, matadouros 
e armazéns frigoríficos. 

Scented antibacterial detergent.. High cleaning 

level combined with efficient antimicrobial activity. 
Suitable for higienization of floors, toilets and 
walls in hospitals, clinics and gymnasiums, dairy 
and canning industries, slaughter houses and 
refrigerated warehouses.

DESINFECTUP   
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Desinfectante clorado indicado para desinfecção de 
produtos hortofrutícolas e frutas. Utilizado nas 
concentrações recomendadas torna-se eficaz contra 
diversas bactérias e germes como Salmonela,
Choleraesuis, Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli 
e Enterococcus Faecium.
PH= 11. Diluição: 5% 

Chlorinated disinfectant suitable for disinfection of fruit 
and vegetables and fruits. Used in the recommended 
concentrations it becomes effective against various 
bacteria and germs like Salmonella, Choleraesuis, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli and 
Enterococcus faecium. 
PH = 11. Dilution: 5% 

KORIGEL   
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente multiusos em gel, desodorizante e  
esinfetante, com cloro ativo. Adequado para locais onde 
além da limpeza é essencial assegurar uma perfeita 
higiene e desodorização. 

Chlorine activated, all-purpose gel detergent. Deodorant 
and disinfectant. Perfect when you need to assure 
cleanliness together with higienization and deodorization.

DESINFECT IN   
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Desinfetante de base alcoólica que pode ser utilizado 
em superfícies laváveis incluindo as que entram em 
contato com os alimentos.. 

Alcohol based disinfectant that can be used in 
washable surfaces, including the ones used to 

prepare food.
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Pavimentos / Flooring

Lava Tudo Perfumado / Scented All-Purpose Cleaner

EKODET TOTAL   
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto económico de atuação múltipla e 
ímpar. Por ter um pH neutro respeita as 
superfícies que limpa. Para superfícies que 
necessitam de uma limpeza regular   
Aroma: Pinho. 

All-in-one washer 

Economic product of multiple work and odd. 
By having a neutral pH for the cleaned 
surfaces. For areas that require regular 
cleaning.  

Fragance: Pine.

EKODET TOTAL  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto económico de atuação múltipla e ímpar. 
Por ter um pH neutro respeita as superfícies que 
limpa. Para superfícies que necessitam de uma 
limpeza regular   
Aroma: Lavanda. 
. 
All-in-one washer 
Economic product of multiple work and odd. By 
having a neutral pH for the cleaned surfaces. 
For areas that require regular cleaning.  

Fragance: Lavander. 
.

EKODET TOTAL  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto económico de atuação múltipla e ímpar. Por 
ter um pH neutro respeita as superfícies que limpa. 
Para superfícies que necessitam de uma limpeza 
regular   
Aroma: Floral. 

All-in-one washer 

Economic product of multiple work and odd. By 
having a neutral pH for the cleaned surfaces. For 
areas that require regular cleaning.  
Fragance: Flowers. 

EKODET TOTAL
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto económico de atuação múltipla e 
ímpar. Por ter um pH neutro respeita as 
superfícies que limpa. Para superfícies que 
necessitam de uma limpeza regular   
Aroma: Maçã. 

All-in-one washer 

Economic product of multiple work and odd. 
By having a neutral pH for the cleaned 
surfaces. For areas that require regular 
cleaning.  
Fragance: Aple. 

EKODET TOTAL  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto económico de atuação múltipla e ímpar. 
Por ter um pH neutro respeita as superfícies que 
limpa. Para superfícies que necessitam de uma 
limpeza regular   
Aroma: Limão. 

. 
All-in-one washer 

Economic product of multiple work and odd. By 
having a neutral pH for the cleaned surfaces. 
For areas that require regular cleaning.  
Fragance: Lemon. 

.



8

BIOLAVE 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto concentrado de atuação múltipla e 
única. Excelente poder de limpeza aliado a uma 
forte desodorização. Útil para ambientes de 
grande movimentação de pessoas. Aroma: 
Agradável e quente 

Concentrated  product of multiple and single 
acting. Excellent cleaning power combined with a 
strong deodorizing. 
Useful for large movement of people 
environments. Fragrance: Nice and fresh

EKOFRESH 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto económico de atuação múltipla e única. 
Excelente poder de limpeza aliado a uma forte 
desodorização. Útil para ambientes de grande 
movimentação de pessoas. Aroma: Agradável e 
fresco 

Concentrated product of multiple and single 
acting. Excellent cleaning power combined with a 
strong deodorizing. 
Useful for large movement of people 
environments. Fragrance: Nice and fresh

EKODET VERDE 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente líquido multifuncional, com o poder de 
limpeza e de desinfeção 
do amoníaco, indicado para a limpeza de 
pavimentos, bancadas, paredes, instalações 
sanitárias, etc.  

Multifunctional liquid detergente with the high 
cleaning power and desinfection of the 
ammonium, suitable for cleaning floors, 

countertops,walls, etc.

Lava Tudo Ambientador / Air-Freshner  All-Purpose Cleaner

Lava Tudo Amoniacal / Amoniacal  All-Purpose Cleaner

Lava Tudo Neutro / Neutral  All-Purpose Cleaner

EKODET TOTAL 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto económico de atuação múltipla e ímpar. 
Por ter um pH neutro respeita as superfícies que 
limpa. Para superfícies que necessitam de uma 
limpeza regular. Não perfumado. 

All-in-one washer 
Economic product of multiple work and odd. By 
having a neutral pH for the cleaned surfaces. For 
areas that require regular cleaning.  
Not parfum
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BIOLIMP 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente desinfetante económico de 
atuação múltipla e ímpar. Por ter um pH 
neutro respeita as superfícies que limpa. Para 
superfícies que necessitam de uma limpeza 
regular . Não perfumado.

Economic disinfectant detergent of multiple 
work and odd. By having a neutral pH for the 
cleaned surfaces. For areas that require 
regular cleaning.  
Not fragrant. 

Lava Tudo Desinfectante / Desinfectant  All-Purpose Cleaner

BIOLIMP P  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto económico de atuação múltipla e 
ímpar. Por ter um pH neutro respeita as 
superfícies que limpa. Para superfícies que 
necessitam de uma limpeza regular   
Aroma: Marinho. 

Economic product of multiple work and odd. 
By having a neutral pH for the cleaned 
surfaces. For areas that require regular 
cleaning.  
Fragance: marine

Outros Limpadores / Other cleaners

EKOCLEAN 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente para lavadoras automáticas de 
pavimentos. A sua formulação combinada 
numa mistura de detergentes, torna-o 
eficiente na limpeza de pavimentos em 
máquinas Auto lavadoras.  

Detergent for automatic washing machines of 
decks. Its formulation combined in a mixture 
of detergents, becomes top efficient 
in cleaning floor auto washing machines.

SANILIMP FF-P
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente acido perfumado de uso geral. 
Limpa e desincrusta garantindo ótimas 
condições higiénicas. Adequado para limpeza 
de todo o tipo de superfícies resistentes a ph 
ácido. Muito usado em mosaicos, pedra e 
locais onde haja necessidade de forte 
desincrustação. 

Detergent acid perfumaded commonly used. 
Clean and desincrusta ensuring optimum 
hygienic conditions. Suitable for cleaning all 
types of surfaces resistant to acidic pH. 
Widely used in mosaics, stone and where 
there is need for strong descaling.
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EKOCER 30 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Cera incolor auto-brillante. Brilho intenso sem 
necessidade de polir. Resistente ao tráfego e às 
lavagens. Não escorrega nem deixa marcas de 
pegadas. Trata e protege o pavimento, 
proporcionando um brilho intenso e duradouro.
Indicado para: Pavimentos. Azulejo, mármore, 
cerâmica, mosaicos e similares. Vinil, PVC, 
borracha e também linóleo. 

Neutral colored acrylic wax. Self-Shining. Brightness 
without polishing. Resistant to traffic and wet cleaning. 
Non-slippery, good performance against foot marks 
and scratches. Cares and protects the floor, providing 
intensive and durable shine. Suitable for:
Floors. Terrazzo, marble, ceramic, floor tiles and 

similar. Vinyl, PVC, rubber, and also linoleum. 

CERLAV
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto para lavar, abrilhantar e conservar os 
pavimentos com uma só operação. 

Product for washing, brightening and conserve 

floor in a single operation.

EKOCER 30R
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Cera vermelha auto-brillante. Brilho intenso sem 
necessidade de polir. Resistente ao tráfego e às 
lavagens. Não escorrega nem deixa marcas de 
pegadas. Trata e protege o pavimento, 
proporcionando um brilho intenso e duradouro.
Indicado para: 

Red colored acrylic wax. Self-Shining. Brightness 
without polishing. Resistant to traffic and wet 
cleaning. Non-slippery, good performance against 
foot marks and scratches. Cares and protects the 
floor, providing intensive and durable shine. Suitable 
for: Terrazzo, ceramic, floor, tiles and similar. 

EKOCER 30Y  
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Cera amarela auto-brillante. Brilho intenso sem 
necessidade de polir. Resistente ao tráfego e às 
lavagens. Não escorrega nem deixa marcas de 
pegadas. Trata e protege o pavimento, 
proporcionando um brilho intenso e duradouro.
Indicado para: Pavimentos. Madeira e cortiça. 
Parquet, estrados e laminados. 

Yellow acrylic wax. Self-Shining. Brightness 
without polishing. Resistant to traffic and wet 
cleaning. Non-slippery, good performance against 
foot marks and scratches. Cares and protects the 
floor, providing intensive and durable shine. 
Suitable for: Floors. Wood and cork. Parquet, 

floorboards and laminates. 

DK 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Decapante. Removedor de ceras concentrado, 
especial para a eliminação de ceras velhas, 
gorduras ou outras sujidades em todo o tipo de 
pavimentos. 

Wax remover. Specially indicated to remove old 
wax, greases and other dirt from all kind of 

floors. 

Ceras /   Waxes
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BIOCLEAN C 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Para limpeza impecável de superfícies laváveis 
tais como vidros, espelhos, azulejos, superficies 
lacadas, etc. Contém um agente antiestático 
que evita a redeposição de pó, e não deixa 
resíduos. Com perfume 
agradável. 

Multi purpose detergent for cleaning washable 
surfaces such as glass, mirrors, tiles, lacquered 
surfaces, etc. Contains an anti-static agente that 
prevents the adhesion of dust, leaving no 

residue. With pleasant fragance.. 

Multisuperficies / Multisurfaces

GLASSLIMP
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente Limpa Vidros. Produto para  
limpeza,  
desengorduramento e brilho para todo o tipo de 
vidros, espelhos, azulejos e outras superfícies 
duras e resistente á agua. 

Detergent for Wipers / windows 
Product for cleaning, degreasing and brightness 
for all kinds of glass, mirrors, tiles and other hard 
surfaces and resistant to water.. 

Limpa Vidros / Glass cleaners

GLASSLIMP P
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente Limpa Vidros. Produto para  
limpeza,  
desengorduramento e brilho para todo o tipo de 
vidros, espelhos, azulejos e outras superfícies 
duras e resistente á agua.  Com perfume 
agradável. 

Detergent for Wipers / windows 
Product for cleaning, degreasing and brightness 
for all kinds of glass, mirrors, tiles and other hard 
surfaces and resistant to water.. With pleasant 
fragance.. 

Detergentes de Usos Diversos / Several Purpose Detergents

Limpa Móveis / Furniture Cleaning Abrilhantador INOX / Rinse aid stainless steel appliances

EKOSIST
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Limpeza e brilho em mobiliário de madeira. 
Produto para limpeza diária de  
mobiliário de madeira, fórmicos,  plásticos, etc.  
Perfumado. 

Cleanliness and brightness in wooden 
furniture 
Product for daily cleaning of wooden 
furniture, formics, plastics, etc.With pleasant 
fragrance. 

EKODET INOX
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente para limpeza e abrilhantador de 
utensílios em aço inoxidável, metal e alumínio, 
como portas, elevadores, máquinas, fornos, 
exautores, bancadas e balcões, etc. Através da 
sua fórmula, limpa e cria uma película protectora 
contra nódoas de gordura, sem riscar ou 
manchar a superfície. 

Cleaning detergent and rinse aid stainless steel 
appliances, metal and aluminum, such as doors, 
elevators, machines, ovens,  extraction fans, 
benches and counters, etc. Through its formula, 
clean and creates a protective film against 
grease stains without scratching or staining the 

surface. 
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EKOLIT GEL
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente multiusos em gel, desodorizante e 
desinfetante, com cloro ativo. Adequado para 
locais onde além da limpeza é essencial 
assegurar uma perfeita higiene e 
desodorização. Usado em WCs. 

Chlorine activated, all-purpose gel detergent. 
Deodorant and disinfectant. Perfect when 
you need to assure cleanliness together  with 
higienization and.deodorization. Used in 

bathrooms. 

Lava Tudo Gel / All-purpose gel detergent. Detergente Ácido para WC / Acid detergente used in bathrooms

SANILIMP WC
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente de carácter ligeiramente ácido, 
viscoso e perfumado. Limpa, e  desodoriza 
diariamente as instalações sanitárias. Usado 
particularmente em sanitas ladrilhos e locais 
onde é necessário poder de aderência. Evita a 
acumulação de calcário, ferro e residuais de 
urinas. Perfumado.  

Detergent descaling for toilet soap character 
slightly acid, viscous and perfumed. Cleans and 
deodorizes daily sanitary facilities. Used 
particularly in WCs tiles and places where it is 

necessary to be able to grip. Perfumed. 

Limpeza de alcatifas / Carpets cleaning

KARPET
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente para limpeza manual de Tapetes e 
carpetes. 
Detergente concentrado para a  
limpeza e lavagem de tapetes,  
carpetes, alcatifas, sofás e outras superfícies 
forradas a tecido.  

Detergent for manual cleaning of carpets and 
rugs. 
Concentrated detergent for wash and cleaning of 
carpets, sofas and other surfaces lined with 

textile fabric.

CLEA-ALL
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente  eficaz na remoção de tintas, 
manchas de esferográfica, gorduras ou dedadas 
em mesas escolares, bancadas ou superfícies 
de trabalho. Com um perfume agradável e de 
evaporação muito rápida. 

Detergent very efficient for removal of paints, 
ballpointstains, grease and fingerprints in 
scholar tables, workbenches,etc. Pleasant 

aroma and very quick evaporation.

Tira tintas e gordura / Paint Removal

Instalações Sanitárias / Sanitary Facilities
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GELROSE 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Sabonete creme para lavagem das mãos 
Gel com agradável aroma  e elevada qualidade, 
desenvolvido para a lavagem de mãos e 
antebraços.

Cream Soap for handwashing. Gel with pleasant 
aroma and high quality, developed for the 

washing of hands and  forearms. 

Gel lava-mãos Nacarado
Hand wash gel Pearly

GELGREEN
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Sabonete gel para lavagem das mãos 
Gel com agradável aroma  e elevada qualidade, 
desenvolvido para a lavagem de mãos e 
antebraços.

Gel Soap for handwashing. Gel with pleasant 
aroma and high quality, developed for the 
washing of hands and  forearms. 

Gel hidroalcoolico
Hydroalcoholic gel 

Gel lava-mãos Anti-séptico 
Hand wash gel Antiseptic  

ALCOGEL
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Gel antisséptico para desinfeção das mãos 
Desinfetante hidro alcoólico gel com 
propriedades hipoalergénicas, para ser usado 
na limpeza das mãos em profissionais de saúde 
e área alimentar.  

Gel antiseptic for hands disinfecting. Disinfectant 
alcohol hydro gel with allergenic properties, to 
be used in the cleaning of hands on health 
professionals and food area. 

GELMANO WHITE
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Gel germicida para lavagem das mãos 
Sabonete liquido germicida, inodoro e cremoso 
útil para limpeza de mãos e pele em 
profissionais de saúde e área alimentar.

Gel sanitiser for hand washing. Liquid soap 
germicide, odourless and creamy, useful for 
cleaning of hands and skin in health 
professionals and  food area. 

Gel lava-mãos 
Hand wash gel 

Gel de Banho 
Soap Cream  

BODY FLASH
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Gel banho hidratante para limpeza do corpo 
Gel de banho com elevada qualidade, 
desenvolvido para a lavagem do corpo. Produz 
uma espuma firme e cremosa que hidrata e 
protege a pele. 

Moisturizing Gel for body wash. Shower gel with 
high quality, developed for the washing of the 
body. Produces a firm and creamy foam that 

moisturizes and protects the skin. 

Higiene Pessoal / Personal hygiene 
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Ambientadores / Air Freshners

Ambientadores de pistola pulverizadora / Air fresheners. Spray gun

AMBILEX MAXI ABS
Embalagem: 2L, 5L, 10L e 20L

Ambientador  eliminador de odores.  
SUPER CONCENTRADO 
Liquido ambientador  e eliminador de odores de 
longa duração. Melhora o ambiente criando uma 
atmosfera de perfeito bem estar.

Liquid maximum air freshener odor 
eliminator 
Long duration liquid air freshener and 
smells eliminator. Improves the environment 
by creating an atmosphere of perfect well-being. 

AMBILEX (Floral)
Embalagem: 2L, 5L, 10L e 20L

Ambientador liquido 
Liquido ambientador de longa  
duração. Melhora o ambiente criando uma 
atmosfera de perfeito bem estar. 
Aroma: Floral 

Liquid air freshener odor eliminator 
Long duration liquid air freshener and 
smells eliminator. Improves the environment 
by creating an atmosphere of perfect well-being. 
Fragance: Floral 

AMBILEX (Lavanda)
Embalagem:2L, 5L, 10L e 20L

Ambientador liquido 
Liquido ambientador de longa  
duração. Melhora o ambiente criando uma 
atmosfera de perfeito bem estar. 

Liquid air freshener odor eliminator 
Long duration liquid air freshener and 
smells eliminator. Improves the environment 
by creating an atmosphere of perfect well-being. 
Fragance: Lavander 
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Produtos para Salas de Ordenha / Products Milking rooms

EKODET OR-AC
Embalagem: 30Kg

Limpador desincrustante Circuitos ordenho. 
Elimina as incrustações calcárias e resíduos do 
leite. Não espumante. Melhora a eficiência 
operacional dos equipamentos e instalações. 
Eficaz contra a pedra do leite. Enxaguamento 
fácil. Utilização segura em circuitos e tanques 
em aço inoxidável.  

Cleaner and descaler Milking circuits. Eliminates 
lime-scale and milk residues. Foam-free. 
Improves operational efficiency of equipment 
and installations. Effective against milk-stone. 
Easy rinsing. Safe for use on stainless steel

circuits and tanks.

EKODET OR-CL
Embalagem: 20L

Detergente e desinfetante para ordenhas 
mecânicas. Limpeza e desinfeção de sistemas 
de ordenha, limpeza e desinfecção de linhas de 
enchimento, limpeza e desinfeção de caixas de 
plástico. Actua sobre germens Gram+ e Gram-, 
Fungos e leveduras. 

Detergent and disinfectant for mechanical 
milking. Cleaning and disinfection of milking 
systems, cleaning and disinfecting filling lines, 
cleaning and disinfection of plastic boxes. It acts 
on Gram + and Gram - germs, fungi and yeasts. 

DESILIMP KS
Embalagem: 20L

ESPUMA ALCALINA DESENGORDURANTE 
Detergente, desengordurante, inodoro com 
capacidade espumante particularmente usado 
na limpeza de superfícies. Excelente 
capacidade desengordurante, elevada Acão de 
limpeza

ALKALINE FOAM DEGRASER 
Detergent, degreaser, odourless with 
sparkling capacity particularly used in 
cleaning of surfaces. Excellent degreasing 
capacity, high cleaning action.

EKOLIT CL PLUS
Embalagem: 20L

ESPUMA CLORADA BACTERICÍDA E 
FUNGICÍDA 
Elimina os microorganismos patogénicos. 
Grande aderência e efectividade. Evita os 
odores desagradáveis. Espuma estável e 
duradoura. Máxima eficácia sem salpicos nem 
vapores. Evita ter que esfregar. 

CHLORINATED FOAM BACTERICIDAL AND 
FUNGICIDAL 
Eliminates pathogenic microorganisms. High 
adherence and effectiveness. Prevents 
unpleasant odours. Stable and durable foam. 
Maximum cleaning efficiency without splashes 
or vapors. Avoids the need to scrub. 

DESILIMP FF
Embalagem: 20L

ESPUMA ACTIVA ACIDA 
Limpa e desincrusta. Grande aderência e 
efectividade. Elimina incrustações de calcário, 
ferrugem e sujidade. Espuma estável e 
duradoura. Máxima eficácia sem salpicos nem 
vapores. Evita ter que esfregar. 

ACID FOAM DESCALER 
Cleans and descales. High adherence and 
effectiveness. Removes scale, rust and dirt. 
Stable and durable foam. Maximum 
cleaning efficiency without splashes or vapors. 
Avoids the need to scrub. 



16

Produtos para Lavandaria / Laundry Products

EKODET ROUPA LIQ 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente líquido para lavagem  
automática de roupa muito eficaz na remoção 
de sujidades e nódoas de óleos, gorduras, etc,  

Liquid detergent to wash clothes very 
effective at removing dirt and stains, 
oils, fats, etc,

EKODET ROUPA PÓ
Embalagem: 20Kg

Fórmula especialmente desenvolvida para o uso 
em máquinas de lavar roupa automáticas, 
proporcionando uma limpeza eficaz, um suave 
aroma e perfeita brancura. 

Formula especially developed for use in washing 
machines automatic, providing an effective 

cleaning, asmooth aroma and perfect whiteness. 

EKODET REF
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Aditivo Alcalino-Sequestrante 
Aumenta a remoção da sujidade, especialmente 
de alimentos (proteína) e nódoas de gordura 
(ex: roupa de restaurantes e de cozinha).  

Alkaline-scavenger additive 
Increases the removal of dirt, especially food 
(protein) and grease stains (ex: linen restaurants 

and kitchen).

BRANQUEADOR CL
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Branqueador clorado 
Produto substituinte da lixívia nas lavagens de 
roupa branca, com alto nível de cloro ativo na 
sua .formulação  

Chlorinated bleaching. 
Product contents of bleach in washes of white 
clothes, with a high level of active chlorine in its 
formulation. 

BRANQUEADOR OXI
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Branqueador oxigenado. 
Removedor de nódoas especialmente formulado 
para a utilização em lavandarias comerciais, 
hospitalares e outras.  

Oxygenated Bleach. 
Remover stain specially formulated for use in 

commercial laundries, hospitals and others. 

EKOSOFT
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Amaciador perfumado. 
Fórmula especialmente desenvolvida para 
eliminar a eletricidade estática dos tecidos, 
deixando-os macios e agradáveis ao contacto, 
além de suavemente perfumados.  

Softener perfumed. 
Formula specially designed to eliminate static 
electricity of tissues, leaving them soft and 

pleasant to touch, in addition to gently perfumed. 

EKOSOFT SPECIAL
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Amaciador suave perfumado. 
Fórmula especialmente desenvolvida para eliminar a eletricidade estática 
dos tecidos, deixando-os macios e agradáveis ao contacto, além de  
suavemente perfumados.  

Concentrated fragrant fabric softener. 
Formula specially designed to eliminate static electricity of tissues, leaving 

them soft and pleasant to touch, in addition to gently perfumed.
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Produtos Área Automovél / Car Care

EKODET CAR PLUS 

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Shampoo com grande capacidade de  
desengorduramento, adequado para  
a lavagem manual do exterior de  
veículos.

Shampoo with great capacity for degreasing, 
suitable for manual car washing and exterior 

cleaning. 

CARCLEAN

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto desenvolvido com  
tensioativos de alto grau de limpeza e Ceras de 
alta qualidade. 

Product developed with tenside high degree of 

cleanliness and waxes of  high quality. 

BEECLEAN

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente bicomponente concentrado para 
lavagem de viaturas. A sua capacidade de 
limpeza permite uma lavagem eficiente  sem  
necessidade de esfrega. 

Detergent concentrate two components for cars 
washing. Its cleaning ability allows an efficient 

washing without need of scrubbing. 

EKODET JANTAUTO

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente alcalino, indicado na  
limpeza de jantes automóvel com alto grau de 
sujidade. 

Alkaline detergent, indicated in the cleaning of 

car rims with high degree of soiling. 

EKODET JET WASH

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Shampoo fortemente espumoso para  
lavagem jet wash. Lava e protege a  
carroçaria. Elimina a sujidade causada pelo uso e 
poluição

Shampoo strongly foamy for jet wash washing. 
Washes and protects the car body. Eliminates dirt 
caused by use and pollution. 

EKODET RUBBERAUTO

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente para limpeza, conservação e 
abrilhantador de borracha e pneus de veículos 
motorizados. 

Detergent for cleaning, conservation and rubber 
brightener in motor vehicle tires 

EKOBRIL

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Produto para limpeza e abrilhantador de tabliers, 
plásticos e pára-choques sintéticos.  

Product for cleaning and polish vinyl, plastics and 

synthetic bumpers. 
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CARBAN 

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Detergente liquido perfumado para 
lavagem de estofos e tecidos.  É dotado dum 
ótimo poder detergente e age mesmo em 
sujidade alojada nas fibras mais profundas. 

Detergent liquid perfumed for washing 
upholstery and fabrics. It is endowed 
with a great power detergent and even acts in 
dirt housed in deeper fibers. 

EKOMOTOR

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Desengordurante e desincrustante alcalino, 
baseado em tensioactivos e dissolventes com 
elevado poder de emulsão. De aplicação puro, 
forma uma espuma espessa e persistente que 
cobre e adere ás superfícies, mesmo na vertical.
Eficaz na limpeza de chãos de oficinas, bombas 
de gasolina, motores e chassis.. 

Degreasing and alkaline descaling, based on 
surfactants and solvents with high power of 
emulsion. Pure application, forms a thick and 
persistent foam that covers and adheres to 
surfaces, even vertically. Effective in cleaning 
floors workshops, petrol pumps, motors and 
chassis ..

EKOMOTOR S

Embalagem: 25L

Preparação constituída por uma mistura de 
hidrocarbonetos e propanol,  que são 
combinados em determinadas proporções que 
permitem obter o melhor rendimento das suas 
capacidades de diluição e solvência. 
Particularmente indicado para limpeza de 
motores, chassis e peças automóvel. 

Preparation comprising a mixture of 

hydrocarbons and propanol, that are combined 
in certain proportions that allow to obtain the 
best performance of its dilution and solvency 
capacity. Particularly suitable for cleaning 

engines, chassis and car parts. 

EKODET POWER

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Desengordurante e desincrustante alcalino, 
baseado em tensioactivos e dissolventes com 
elevado poder de emulsão. De aplicação puro, 
forma uma espuma espessa e persistente que 
cobre e adere ás superfícies, mesmo na vertical.
Eficaz na limpeza de chãos de oficinas e 
bombas de gasolina. 

Degreasing and alkaline descaling, based on 
surfactants and solvents with high power of 
emulsion. Pure application, forms a thick and 
persistent foam that covers and adheres to 
surfaces, even vertically. Effective in cleaning 
floors workshops, petrol pumps.

EKOFLY

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Removedor de insetos. Detergente eficaz na 
limpeza de insetos. Indicado para eliminar a  
sujidade na frente dos veículos,  
produzida pelo impacto dos insetos. 

Insect remover. Detergent insects effective in 
cleaning of insects. Indicated to eliminate 
the dirt in front of vehicles, produced by the impact 

of insects. 

EKOSORV

Embalagem: 20Kg

Absorvente moderno de hidrocarbonetos que 
absorve óleos na água e no solo por simples 
contacto. É um produto natural, biodegradável, 
não tóxico e de fácil utilização. 

Absorbent modern hydrocarbon absorbing oils in 
water and soil by simple contact. It is a natural, 
biodegradable, non-toxic and easy to use. 

BIKE CLEAN

Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Limpador de bicicletas  
Detergente para lavagem de toda a bicicleta. A sua fórmula livre de  
solventes permite que seja utilizado em toda a bicicleta, limpando e 
desengordurando eficazmente. 

Cleaner for bikes. 
Detergent for washing of the entire bike. Its formula free of solvents allows 
to be used throughout the bike, cleaning and removing fat effectively. 
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EKOFREEZE 10 
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Aditivo anticongelante. Aditivo da água de 
refrigeração e/ou aquecimento de circuitos 
fechados nos automóveis: Radiadores auto. 
Diluição:  Puro

Antifreeze Additive. 
Additive for water of cooling and/or 
heating closed circuits in cars: radiators 
auto.  Dilution: Not applicable

EKOFREEZE 30
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Aditivo anticongelante 

Aditivo da água de refrigeração e/ou 
aquecimento de circuitos fechados  
nos automóveis: Radiadores auto....
 Diluição: 20% - 70% 

Antifreeze Additive 
Additive for water of cooling and/or 
heating of closed circuits in cars: Radiators 
auto. 
Dilution: 20% - 70% 

.

MECANIC SOAP
Embalagem: 6Kg

Massa com abrasivo para limpeza das mãos 
Lava mãos neutro de ação abrasiva à base de 
extratos naturais de madeira. Elimina  
eficazmente das mãos a sujidade de gordura, 
óleo, fuligem, etc.

Abrasive mass to clean hands. 
Wash hands neutral of abrasive action 
on the basis of natural wood extracts. Effectively 
suppresses the hands from dirt of grease, oil, 
soot, etc.

AMBIAUTO
Embalagem: 2L e 5L

Ambientador para interior dos veículos 
automóveis 
Ambientador perfumado para  interiores de 
automóveis,. Não mancha nem deixa marcas.  

Air freshener for the car 
Air freshener scented for automotive interior. 

Do not stain or leave marks. 

DET MEC ABR
Embalagem: 6Kg

Massa com abrasivo para limpeza das mãos 
Lava mãos neutro de ação abrasiva à base de 
extratos naturais de limão. Elimina  eficazmente das 
mãos a sujidade de gordura, óleo, fuligem, etc.

Abrasive mass to clean hands. 
Wash hands neutral of abrasive action 
on the basis of natural extracts of lemon. Effectively 
suppresses the hands from dirt of grease, oil, soot, 

etc.

CERAUTO
Embalagem: 5L, 10L, 20L e 30L

Cera para aplicação no enxaguamento, que promove 
o brilho da pintura e sendo este constituído por 
materiais hidrófobos, repele a água e impede a 
formação de ferrugem na pintura. 

Wax for use in the rinse cycle which promotes gloss 
paint and which is composed of hydrophobic material 
repels water and prevents the formation of rust in the 
paint. 

LUBRICAR RTX-50
Embalagem: 5Kg

Pasta lubrificante de montagem de pneus, facilitando 
o deslize sem necessidade de altas pressões. Não 
agride a borracha e possui um alto poder de 
lubrificação. 
. 

Tire mounting lubricating paste, facilitating slide 
without requiring high pressures. Does not attack the 
rubber and has a high lubricity. 
.
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Construção Civil / Construction 

EKOLUBE FW
Embalagem: 25L

Óleo de descofragem anticorrosivo de moldes 
metálicos que satisfaz as mais elevadas 
exigências. O seu rendimento aliado às suas 
óptimas qualidades são factor essencial na 
aplicação do fabrico de pré-esforçados, tubos, 
vigas, telhas, etc. Pode ser aplicado tal qual, por 
pincel ou por pistolagem.

Stripping oil no corrosion of metal molds that 
meets the highest requirements. Your income 
coupled with its excellent qualities are essential 
in implementing the manufacture of prestressed 
pipes, beams, tiles, etc. This can be applied 
which, by brush or by gunmen. 

CLEAN STONE
Embalagem: 25Kg

Limpador desincrustante, eliminador de 
cimentos. 
Elimina os restos de cimento, manchas de 
calcário, salitre e sujidade ambiental. Dissolve 
restos de cimento. Eficaz contra 
manchas de ferrugem. Limpa as juntas das 
telhas. 

Cleaner and descaler Cement remover . 
Removes cement residues, limescale stains, salt 
residues and environmental dirt. Dissolves 
traces of cement. Effective against 
rust stains. Cleans the joints of the tiles. 

CLEAN TELL
Embalagem: 25Kg

Especialmente formulado para auxiliar na 
remoção de incrustações de musgos, 
líquenes, algas, fungos, bactérias, etc, em 
telhas (de barro, cimento, fibrocimento), 
pátios, escadarias e varandas, tijoleiras, 
azulejos, granito ou outras superfícies 
minerais, betão, cimento, grés, etc. 

Specially formulated to help remove mosses 
inlays, lichens, algae, fungi, bacteria, etc., in  
tiles (clay, cement) patios, staircases and 
balconies, bricks, tiles, granite or other surfaces 
minerals, cement, etc. 

EKOSIVIN HE-C
Embalagem: 20L

É uma impregnação hidrorepelente, a base de 
uma emulsão de silano e siloxano, dispersa em 
água, que protege as superfícies contra 
infiltrações causadas pela água das chuvas, 
evitando eflorescências, manchas e o 
escurecimento do rejuntamento.  

It is a water-repellent impregnation, the base of 
a silane and siloxane emulsion dispersed in 
water, which protects the surfaces against 
infiltrations caused by rainwater, preventing 
efflorescence, stains and darkening grouting. 

EKOSIVIN HE-S
Embalagem: 20L

Produto disperso em solventes, que protege as 
superfícies contra infiltrações causadas pela 
água das chuvas, evitando eflorescências, 
manchas e o escurecimento do rejuntamento, 
não apresenta brilho e não modifica a aparência 
das superfícies. Permite uma impregnação 
incolor e impermeabilizante. 

Dispersed product in solvents, which protects 
surfaces from infiltrations caused by rainwater, 
preventing efflorescence, stains and darkening 
of the grouting, has no shine and does not 
modify the appearance of the surfaces. It allows 
colorless impregnation and waterproofing. 
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Manutenção de Piscinas e Spas / Maintenance Pools and Spas

EKOPOOL PH+ Pó
Embalagem: 5Kg

Produto químico utilizado no tratamento das 
águas de piscinas. Aumenta o Ph da água. 

Chemical used to treat swimming pools. 
Increases the pH of the water. 

EKOPOOL CLORO choque
Embalagem: 5Kg (Granulado)

Produto para tratamento de choque. 
Estabilizado sob a forma de granulado. 
Recupera uma água verde ou turva. Dissolução 
rápida. 
. 

Product for shock treatment. It stabilized in the 
form of granulate. Retrieves a green or cloudy 
water. rapid dissolution.. 

EKOPOOL ANTI-ALGAS
Embalagem: 5L

Especialmente formulado para tratamento 
preventivo e curativo da proliferação das algas. 

Specially formulated for preventive and curative 
treatment of algal blooms. 

EKOPOOL OXI LIQ.
Embalagem: 5L

Tratamento choque sem cloro.. Recupera uma 
água verde ou turva. Oxigénio activo. 

Treatment shock free chlorine.. Retrieving a 
green and murky water. active oxygen. 

EKOPOOL CLORO LIQ.
Embalagem: 25Kg
Hipoclorito de sódio liquido.  
Produto de desinfecção. Elimina bactérias, 
fungos e vírus.. 

Liquid sodium hypochlorite. 
Disinfecting product. Eliminates bacteria, fungi 
and viruses 

EKOPOOL PH- Pó
Embalagem: 5Kg

Produto químico utilizado no tratamento das 
águas de piscinas. Diminui o Ph da água. 

Chemical used to treat swimming pools. 
Decreases the pH of the water.. 

EKOPOOL MULRIFUNÇÕES 5 EM 1.
Embalagem: 5Kg (Pastilhas)

Produto multifunções estabilizado. Tratamento completo. 
Purifica, elimina as algas, clarifica a água, melhora a 
filtração e assegura uma estabilização do cloro..  

Stabilized multifunction product. Complete treatment. Purify, 
eliminates algae, clarified water, improves filtration and 
ensures stabilization of chlorine . 
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PLANOS DE HIGIENE 
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EKODETER - PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA 
ZONA INDUSTRIAL DO TORTOSENDO 
RUA D  -  LOTE 104 
6200-823 TORTOSENDO    -     PORTUGAL
TEL.: (351) 275 336 475 - (351) 275 336 484—FAX.: (351) 275 335 692 
mail: jantunes.ekodeter@sapo.pt


