
A REFERÊNCIA 
ECOLÓGICA DE HIGIENE

A GAMA PROFISSIONAL MAIS AMPLA DO MERCADO

PRODUTOS DE LIMPEZA EFICAZES COM CERTIFICAÇÃO ECOLÓGICA

FÓRMULA DE BASE VEGETAL
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, EM TODAS AS VERTENTES 

Christeyns defende um mundo mais limpo e por isso levamos as nossas responsabilidades ambientais 
muito a sério, durante todo o ciclo de vida dos nossos produtos, desde as matérias-primas ao processo 
de produção até ao embalamento e logistica.

ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS

O nosso departamento de investigação e desenvolvimento esforça-se constantemente por utilizar 
matérias-primas amigas do ambiente e formulações sustentáveis, tentando encontrar o equilíbrio 
certo entre qualidade, eficiência e sustentabilidade. Desenvolvemos produtos livres de fosfato, 
perboratos e NTA com certificações ambientais como o rótulo ecológico da EU Ecolabel, Ecocert e 
Nordic Swan.

A melhor evidência da nossa política e gestão ambiental é a acreditação ISO 14001 das nossas 
principais instalações de produção.

MENOS DESPERDÍCIO, MAIS LUCROS. 

TAMBÉM PARA SI.

O nosso compromisso chega ainda mais longe, uma vez que cobre até as suas instalações. A Christeyns 
ajuda-o a reduzir a sua pegada ecológica graças ao nosso equipamento de doseamento premium e 
software de gestão de informação, auditorias de água e energia, assim como aconselhamento e 
formação personalizados.

Alguns chamam-lhe ambição. Nós chamamos-lhe dever.

... O NOSSO AMBIENTE

PROTEGE & 
PRESERVA 
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Empenhada numa posição ambiental global e querendo fornecer uma solução amiga do ambiente 
para todas as suas necessidades de higiene e desinfeção, CHRISTEYNS apresenta:

A SUA SOLUÇÃO COMPLETA

PARA UMA LIMPEZA ECOLÓGICA  

E UM RESULTADO IMPECÁVEL

A gama ecológica profissional mais vasta do mercado

• Produtos de higiene muito eficazes em doses baixas

• Livre de fosfatos e ftalatos

• Sem toxicidade para os seres humanos e o ambiente

• Risco reduzido de alergias

• Embalagens 100% recicláveis

Produtos seguros  

para o utilizador

• Produtos sem pictogramas CLP 

• Embalagens seguras (sem contacto com o produto, mesmo 

que o produto na sua fase concentrada seja agressivo)

• Embalagens adaptadas, com dosagem simples e precisa

• Formação sobre a utilização segura dos produtos



Certificações ecológicas

DATA DA CRIAÇÃO 1992 1989 2006

AREA União Europeia Escandinávia 80 países

OBJECTIVOS 
COM MATERIAS- 
PRIMAS

Utilização mínima de matérias 

primas.

Tensioativos biodegradáveis.

Restrição da utilização 

de matérias-primas não 

biodegradáveis. Proibição de 

materiais perigosos

(CMR, EDTA, NTA, etc.).

Utilização mínima de matérias 

primas.

Tensioativos biodegradáveis.

Restrição da utilização 

de matérias-primas não 

biodegradáveis. Proibição de 

materiais perigosos

(CMR, EDTA, NTA, etc.).

Com base em fontes renováveis.

Matérias-primas naturais de 

origem animal, vegetal ou 

mineral. Não derivadas de 

petroquímicos. Exceções de 

certas matérias-primas que ainda 

não têm um equivalente natural.

Quantidade limitada de 

surfactantes etoxilados.

OBJECTIVOS COM 
PRODUÇÃO 

Evitar a contaminação com 

outros produtos sem rótulo 

ecológico.

Rastreabilidade das matérias 

primas e dos produtos acabados.

ISO 9001 e ISO14001.

Para evitar a contaminação com 

outros produtos sem certificação 

Nordic Swan.

Rastreabilidade das matérias 

primas e dos produtos acabados.

ISO 9001 e ISO14001.

Redução do impacto sobre o 

ambiente. Rastreabilidade de 

matérias primas e produtos 

acabados. Para evitar a 

contaminação com outros 

produtos sem certificação 

Ecocert. Proteção dos 

empregados da produção.

Poupança de energia, redução 

de resíduos.

OBJECTIVOS COM 
DESEMPENHO 

Avaliação por um laboratório 

independente certificado ou 

através de ensaios no terreno 

de trabalho. O desempenho é 
sempre testado em comparação 
com uma referência de mercado 
ou a produto padrão.

Avaliação do desempenho dos 

produtos no terreno.

Relatório de teste confirmado 
pela organização certificada.

Nenhuma avaliação é exigida.

OBJECTIVOS COM 
EMBALAMENTO 

Restrição da quantidade de 

embalagens. Proibição de 

embalagens secundárias 

Favorecimento de produtos 

concentrados.

Restrição da quantidade de 
embalagens. Favorece 
produtos concentrados.

Embalagens primárias recicláveis.

Proibição de embalagens 

secundárias. Mono doses e 

toalhetes excluídos.

OBSERVAÇÕES Auditoria anual de controlo.

Sem desinfetantes.

Certificação por uma terceira 

parte reconhecida pela

Comissão Europeia.

Auditoria anual de controlo. Auditoria anual de controlo.

Uma única referência para todos 

os tipos de detergentes.

Desinfetantes aceites.



Limpeza de Cozinhas
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LIMPEZA  

DE COZINHAS

1. Limpeza de Cozinhas Limpeza diária

EU Ecolabel:
BE/020/011

Limpa e remove eficazmente a gordura de todas as 
superfícies laváveis. Não deixa vestígios.
Atua rapidamente e deixa um aroma agradável e suave a 
citrinos.

DESENGORDURANTE MULTIUSOS
PRONTO A USAR

GREEN’R EASY ALL

12 x 750 mL  |  2 x 5 L

EU Ecolabel:
BE/020/011

Limpa e remove eficazmente a gordura de todas as 
superfícies laváveis. Não deixa vestígios.
Age rapidamente e deixa um aroma agradável e suave a 
citrinos. Usado diluído, para limpeza manual ou utilização 
em auto lavadora.

DESENGORDURANTE MULTIUSOS

GREEN’R ALL

12 x 1 L  |  2 x 5 L

Desengordurante pronto a usar para utilização em fornos, 
grelhadores, placas de aquecimento, tabuleiros de assar, 
exaustores, grelhadores, inserções de vidro, etc. Aplicado 
através de pistola de espuma para um contacto prolongado, 
evitando formação de vapores, e melhorando a eficácia.

DESENGORDURANTE FORTE PARA DEPÓSITOS 
DE GORDURA E MANCHAS DE COZEDURA

GREEN’R DEGREASER

EU Ecolabel:
BE/020/011

6 x 750 mL  |  2 x 5 L (+ spray gun)
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Remove depósitos de calcário em todas as superfícies, como 
mesas de trabalho, superfícies de aço inox, cubas, autoclaves.

Também adequado para descalcificar máquinas de lavar louça e 
máquinas de lavar roupa.

DETERGENTE DESCALCIFICANTE NÃO ESPUMANTE

GREEN’R DESCALE

2 x 5 L

EU Ecolabel:
BE/020/011

GREEN’R DEGREASER 150°C

DESENGORDURANTE PARA SUPERFÍCIES QUENTES, 
PRONTO PARA USAR

Elimina a gordura carbonizada em placas ou superfícies quentes 
com mais de 150°C.
Não existe risco de respingos ou libertação de vapores 
prejudiciais.

8 x 1 L 

LIMPEZA  

DE COZINHAS

1. Limpeza de Cozinhas Limpeza diária

1. Limpeza de Cozinhas Limpeza periódica
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Lavagem da loiça
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LAVAGEM  

DA LOIÇA

Limpa e desengordura pratos, loiças, talheres, tachos, 
panelas e utensílios de cozinha com eficácia.
Sem fragrância e sem corantes de acordo com o
regulamentos sobre produtos com certificação ecológica da 
UE.   

DETERGENTE DESENGORDURANTE CONCENTRADO 
PARA LAVAGEM MANUAL DA LOIÇA

GREEN’R HAND DISH ULTRA

12 x 500 mL  | 12 x 1 L  |  2 x 5 L 

EU Ecolabel:
BE/019/012

Limpa e desengordura pratos, tachos, talheres, panelas, 
frigideiras e utensílios de cozinha de forma eficiente.
Sem fragrâncias e sem corantes, de acordo com o
Regulamento sobre produtos com certificação ecológica 
da UE.

LÍQUIDO PARA LAVAGEM MANUAL DE LOUÇA
DEGREASER

GREEN’R HAND DISH

TESTÉ 

D
ERMATOLOGIQ

UEM
EN

T

12 x 1 L  |  2 x 5 L  |  12 x 500 mL

1. Lavagem manual da loiça

EU Ecolabel:
IE/019/003
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EU Ecolabel:
BE/038/001

2. Doseamento Automático
Água macia

Água muito dura

Água dura

Água média

Limpa e desengordura muito eficazmente mesmo a 
sujidade mais difícil a baixas concentrações.
Promove a remoção de manchas difíceis.
Adequado para todas as durezas da água.

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE 
LOUÇA EM ÁGUA MUITO DURA

SECANTE ÁCIDO
PARA ÁGUA MUITO DURA

GREEN’R AUTODISH H ULTRA 

GREEN’R RINSE HC

Particularmente adequado para o enxaguamento de pratos 
em máquinas de lavar louça profissionais, máquinas de 
lavar louça do tipo doméstico e máquinas de lavar artigos 
de vidro. Remove os resíduos de detergente e promove a 
secagem rápida de louça sem deixar vestígios, restaurando o 
brilho natural. Formulado para obter uma ação anti-espuma.
12 x 1 L  |  2 x 5 L  |  10L cubox |  20 L

2 x 5 L  |  10 L  |  10L cubox | 20 L

+
PRODUTO
COMBINAÇÃO

CONSELHO

Limpa e desengordura de forma eficaz a sujidade mais difícil 
mesmo em baixas concentrações.
Promove a remoção de manchas difíceis

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE LOUÇA
PARA ÁGUA MACIA E MÉDIA DURA

SECANTE ÁCIDO PARA ÁGUA MACIA OU MÉDIA-DURA

GREEN’R AUTODISH S 

GREEN’R RINSE GC

Particularmente adequado para o enxaguamento em máquinas 
profissionais de lavagem automática de loiça, máquinas de lavar 
loiça do tipo doméstico e máquinas de lavar para artigos de 
vidro. Remove os resíduos de detergente e promove a secagem 
rápida da louça sem deixar vestígios, restaurando o brilho.
Formulado para obter uma ação antiespuma.

+
PRODUTO
COMBINAÇÃO

CONSELHO

2 x 5 L  |  10L cubox  |  20 L

2 x 5 L  |  10L Cubox  |  20 L

LAVAGEM  

DA LOIÇA
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Ultra concentrated
=

2. Doseamento Automático
Água macia

Água muito dura

Água dura

Água média

Formulado para evitar depósitos de calcário na máquina de lavar loiça e 
na própria loiça Faz toda a sua loiça brilhar sem deixar vestígios e permite 
secagem rápida otimizada em combinação com GREEN’RINSE +C

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA 
DE LOIÇA PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE ÁGUA

GREEN’R AUTODISH +C

GREEN’R RINSE +C

SECANTE ÁCIDO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE 
ÁGUA

Combinado com GREEN’R AUTODISH +C. O GREEN’R R RINSE+C preserva 
o brilho da louça, ao mesmo tempo que elimina o embaciamento sobre a 
louça de vidro.

+
PRODUTO

COMBINAÇÃO

CONSELHO

5 L  |  10 L CUBOX

2 x 5 L  |  10 L Cubox

LAVAGEM 

DA LOIÇA
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Doseamento Automático

3. Artigos de vidro

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ARTIGOS 
DE VIDRO (COPOS, CHÁVENAS, ETC) PARA ÁGUA MACIA E 
DURA

Limpa e desengordura copos e chávenas muito eficazmente, 
mesmo as sujidades mais difíceis, em baixas concentrações. 

Promove a remoção de manchas difíceis. Adequado para todo 
o tipo de dureza da água.

GREEN’R GLASSWASH

EU Ecolabel:
BE/038/001

4 x 1 L  |  2 x 5 L

GREEN’R AUTODISH SAFE é seguro para o alumínio e o policarbonato.
A fórmula não representa um risco para o utilizador e não tem um VLE 
(valor limite de exposição). Tem uma boa capacidade de sequestração e 
dispersão que assegura um acabamento brilhante da louça.

DETERGENTE PARA LAVAGEM DE LOIÇA PARA ÁGUA MACIA E 
MÉDIA DURAS, SEGURO EM LIGAS LEVES

SECANTE ÁCIDO, PARA TODOS OS TIPOS DE ÁGUA
SEGURO EM LIGAS LEVES

GREEN’R AUTODISH SAFE 

GREEN’R RINSE SAFE

Combinado com GREEN’R AUTODISH SAFE, o GREEN’R R RINSE SAFE 
preserva o brilho da loiça, ao mesmo tempo que elimina o entorpecimento 
da loiça de vidro. A sua ação promove a secagem rápida da loiça.

+
PRODUTO

COMBINAÇÃO

CONSELHO

EU Ecolabel:
BE/038/001

5 L  |  10 L  |  20 L  |  200 L

10 L

Água Macia

Água muito Dura

Água Dura

Água média-dura

LAVAGEM 

DA LOIÇA
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4. Doseamento
de produtos sólidos

Detergente sólido, altamente concentrado para a lavagem e manutenção 
de loiça, loiça de vidro e utensílios de cozinha em todos os tipos de 
máquinas de lavar profissionais. Utilização com um sistema de dosagem 
especificamente concebido para cartuchos de máquina de lavar louça

DETERGENTE SÓLIDO PARA A LAVAGEM AUTOMÁTICA DE 
LOIÇA, EM ÁGUA MACIA A DURA

GREEN’R AUTODISH SOLID 

GREEN’R RINSE SOLID 

RINSE AID CARTRIDGE FOR AUTOMATIC DOSING 
FOR SOFT TO HARD WATER

Abrilhantador sólido concentrado para a lavagem automática de loiça, 
artigos de vidro e utensílios de cozinha em todos os tipos de máquinas de 
lavar loiça profissionais.
Combinado com o detergente Green'R Autodish Solid.
Use apenas com um sistema de dosagem projetado especificamente para 
este acondicionamento.

+
PRODUTO

COMBINAÇÃO

CONSELHO

3 x 5 kg

3 x 5 kg

Água Macia

Água muito Dura

Água Dura

Água Médio-Dura

EU Ecolabel:
 ES-V/038/006

LAVAGEM 

DA LOIÇA



14

4. Dosagem Manual

EU Ecolabel:

GREEN’R DISH TABS 

PASTILHAS HIDROSOLUVEIS PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA 
DA LOIÇA, EM ÁGUA MACIA A DURA
Adequado para máquinas de lavar louça domésticas ou 
profissionais. Com a sua fórmula «tudo-em-um» que combina 
eficiência alcalina com um sistema anti-calcário. As pastilhas 
removem a gordura e limpam perfeitamente a louça. A 
embalagem solúvel em água evita o contacto com o produto por 
parte do utilizador.

2,7 kg (150 pastilhas com filme hidrossolúvel)

EU Ecolabel:
BE/015/001

GREEN’R DISH POWDER

DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA DA LOIÇA

Limpa, desengordura e remove manchas, deixando um 
acabamento a todo o tipo de loiça, mesmo os pratos mais sujos, 
copos ... sem deixar vestígios.

10 kg (+ Copo doseador)

LAVAGEM 

DA LOIÇA
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Limpeza de casa  
de banho
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LIMPEZA DE  

CASA DE BANHO

1. Casa de banho

Assegura uma limpeza diária perfeita, elimina o calcário e resíduos de 
sabão. Restaura o brilho a todas as superfícies em contacto permanente 
com a água, sem deixar vestígios e sem as danificar. Aroma fresco de 
menta. Não deve ser utilizado em superfícies sensíveis a ácidos, tais como 
mármore e ligas leves Aplicado através de pistola de espuma para um 
contacto prolongado, evitando dispersão de partículas e melhor eficácia.

DETERGENTE ÁCIDO PARA LIMPEZA DE CASAS DE BANHO,
PRONTO-A-USAR

GREEN’R SANIT

EU Ecolabel:
BE/020/011

12 x 750 mL  |  2 x 5 L

Poderoso agente desincrustante.
Recomendado para a rápida remoção de depósitos de calcário e manchas 
relacionadas. Funciona rapidamente e tem um cheiro de longa duração.
Para utilização em todas as superfícies e objetos resistentes a ácidos e à 
água.

DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE CA-
SAS DE BANHO, A DILUIR

GREEN’R POWER SANIT

710 mL
water

2 doses

40mL

OR

750mL

Ready-
to-use

750 mL

Ready-
to-use

= 25x

EU Ecolabel:
BE/020/011

4 x 1 L  |  2 x 5 L
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1. Casa de banho

Remove depósitos de calcário em todas as superfícies, sanitários e casas 
de banho.
Também adequado para a descalcificação de máquinas de lavar louça e 
máquinas de lavar roupa.

DETERGENTE DESINCRUSTANTE NÃO ESPUMANTE

GREEN’R DESCALE

2 x 5 L

2. Sanitários

Produto em gel para um contacto prolongado e maior eficácia.
Limpa profundamente, descalcifica, mesmo os depósitos mais difíceis, e 
desodoriza os seus sanitários.
O uso diário é possível e seguro para utilização em fossas sépticas.
Cheiro fresco.

GEL DE LIMPEZA DESINCRUSTANTE

GREEN’R WC

EU Ecolabel:
BE/020/011

10 x 750 mL

LIMPEZA DE  

CASA DE BANHO
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Limpeza de interiores
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1. Janelas e superfícies vidradas

LIMPEZA  
DE INTERIORES

GREEN’R WIND

LIMPA VIDROS E SUPERFÍCIES VIDRADAS,
PRONTO-A-USAR

Para a limpeza de todas as superfícies vidradas, incluindo as áreas 
alimentares. Seca muito rapidamente. Não deixa quaisquer vestígio. 
Aroma agradável.

EU Ecolabel:
BE/020/011

12 x 750 mL  |   2 x 5 L
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2. Multisuperfícies 

EU Ecolabel:
BE/020/011

Limpa e remove eficazmente a gordura de todas as 
superfícies laváveis. Não deixa quaisquer vestígios.
Age rapidamente e deixa um aroma agradável e suave a 
citrinos.
Usado diluído, para limpeza manual ou uso em 
autolavadoras.

DESENGORDURANTE MULTISUSOS

GREEN’R ALL

EU Ecolabel:
BE/020/011

Limpa e remove eficazmente a gordura de todas as 
Superfícies laváveis. Não deixa quaisquer vestígios.

Age rapidamente e deixa um aroma agradável e suave a 
citrinos.

DESENGORDURANTE MULTISUSOS,
PRONTO-A-USAR

GREEN’R EASY ALL

12 x 750 mL  |  2 x 5 L

12 x 1 L  |  2 x 5 L  |  20 L

LIMPEZA  
DE INTERIORES
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2. Multisuperfícies 

Recomendado para superfícies de aço inoxidável, esmaltadas ou 
laminadas. Devido à sua fórmula enriquecida com surfactantes, 
O GREEN’R CREAM remove manchas e remove depósitos 
enquanto respeita o ambiente. O tamanho muito fino das 
partículas pule as superfícies sem as riscar.

CREME DE LIMPEZA COM MICROESFERAS

GREEN’R CREAM

EU Ecolabel:
BE/020/011

EU Ecolabel:
BE/020/011

Detergente muito forte à base de solventes para a maioria das 
superfícies duras, resistentes a produtos alcalinos.
Formulação potente baseada numa mistura de tensioativos e 
solventes, para remover rápida e eficientemente óleos minerais e 
vegetais.
Também muito eficaz para remover tinta, feltro, manchas de batom.

DETERGENTE MULTIUSOS,
PRONTO-A-USAR

GREEN’R STRONG CLEAN

8 x 1 L

6 x 750 mL  |  2 x 5 L

LIMPEZA  
DE INTERIORES
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Tratamento  
de pavimentos
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Limpa e brilha eficazmente sem deixar vestígios.
Perfeito para todos os tipos de superfícies laváveis.
Para pavimentos protegidos, pavimentos de parquet, linóleo, 
superfícies frágeis, etc.
Assegura os melhores resultados para a sua limpeza regular.
Cheiro fresco, flor de romã. Não espumante.
Usado diluído, para limpeza manual ou em autolavadora.

DETERGENTE MULTIUSOS,
A DILUIR

EU Ecolabel:
BE/020/011

12 x 1 L  |   2 x 5 L

TRATAMENTO DE 

PAVIMENTOS

GREEN’R FLOORS

GREEN’R FLOORS POWER

DETERGENTE DESENGORDURANTE PARA SUPERFÍCIES 
E PAVIMENTOS

Assegura uma limpeza eficaz de todos os pavimentos muito sujos 
em indústrias, comunidades ...
Atua rapidamente em profundidade sobre toda a sujidade de 
origem animal ou vegetal: marcas de pneus ou rodas de carros, 
resíduos de vedações de portas e solas de sapatos, todo o tipo de 
gordura;
Usado diluído, para limpeza manual ou autolavadora.
 12 x 1 L  |  2 x 5 L
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TRATAMENTO DE 

PAVIMENTOS

GREEN’R INDUS

DESENGORDURANTE ALCALINO NÃO ESPUMANTE 
PARA PAVIMENTOS INDUSTRIAIS

Para a limpeza eficiente de pavimentos fortemente 
manchados em ambientes industriais, garagens e centros 
comunitários, etc. Atua rápida e eficazmente em todas as 
sujidades minerais e orgânicas: marcas de pneus ou marcas 
de rodas de carros, resíduos de portas e solas de sapatos.
Em doses baixas, pode ser utilizado para a limpeza regular 
de azulejos, pavimentos em supermercados, indústrias, etc.
Pode ser utilizado para restaurar pavimentos muito 
manchados. Usado diluído, para limpeza manual ou em 
autolavadoras.

2 x 5 L  |  20 L  |  200 L
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A Green’R Floors RTU é adequado para uma utilização regular, limpa 
todos os pavimentos laváveis, mesmo os protegidos e frágeis, deixando 
um brilho natural. Funciona rapidamente sem deixar vestígios e deixa um 
cheiro floral fresco

LIMPADOR DE PAVIMENTO, 
PRONTO-A-USAR

GREEN’R FLOORS RTU

EU Ecolabel:
BE/020/011

20 x 220 mL (bolsa)

O Green’R Sanifloors é adequado para uma utilização regular. Remove 
sujidade e incrustações do pavimento, deixando um acabamento 
brilhante. Funciona rapidamente sem deixar vestígios e deixa um aroma 
fresco e frutado.

DETERGENTE PARA PAVIMENTOS DE CASAS DE BANHO
PRONTO-A-USAR

GREEN’R SANIFLOORS RTU

EU Ecolabel:
IE/020/002

20 x 220 mL (pouch)

Conceito de limpeza de pavimentos

FLOORIT ERGON é um conceito revolucionário de limpeza de 
pavimentos concebido para tornar a limpeza diária mais fácil, 
ergonómica e amiga do ambiente. FLOORIT ERGON otimiza o 
tempo de trabalho, reduz o consumo de detergente e 
desinfetante, e elimina a descarga de água suja nas redes de 
esgotos.

O conceito consiste em

• um dispositivo de limpeza com compartimento perfurante
• uma mopa especial
• bolsas de detergente /desinfetante com solução pronta-a-usar

FLOORIT ERGON

TRATAMENTO DE 

PAVIMENTOS



26 SUPER 
CONCENTRADOS

O conceito Green'R Superconcentrados torna a limpeza diária mais rápida, mais segura e mais eficiente.  
Um conceito completo que consiste em:

• Cinco produtos ultra concentrados para limpeza interior, sanitária, pavimentos e cozinha.
• Um sistema de dosagem único que permite a dosagem dos produtos, rápida, segura e com precisão.
• Frascos reutilizáveis, de alta qualidade com design ergonómico

Todos os elementos do conceito têm cores, números e símbolos correspondentes, limitando o risco de erro humano.

SUPERCONCENTRADOS

Produto de manutenção geral para uso diário.
Para doseamento em balde ou pulverização.

INTERIOR CLEANER

3 x 1,8 Kg

1
EU Ecolabel:
NL/020/002

Produto de limpeza sanitária ligeiramente ácido para uso diário.
Para doseamento em balde ou pulverização.

SANITARY CLEANER

3 x 1,8 Kg

2
EU Ecolabel:
NL/020/002

Produto para a limpeza diária de pavimentos, resistentes à água.
Para doseamento em balde em mopa/esfregona

FLOOR CLEANER

3 x 1,8 Kg

3

EU Ecolabel:
NL/020/002

Produto para limpeza diária de cozinhas.
Para doseamento em balde.

3 x 1,8 Kg

KITCHEN CLEANER

5

EU Ecolabel:
NL/020/002

Em desenvolvimento

MANUAL DISHWASH4

Desengordurante para remoção de sujidade mais persistente.
Para doseamento em spray ou balde.

DEGREASER

3 x 1,8 Kg
EU Ecolabel:
BE/020/011

6
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SISTEMA de doseamento UNICO

Os nossos superconcentrados são doseados utilizando um equipamento dedicado, que torna impossível o 
sobredoseamento. Há 3 tipos de doseadores disponíveis, dependendo do equipamento de limpeza usado:

• para frasco pulverizador
• para balde/cuba
• para balde de esfregona/esfrega

De forma simples, a quantidade correta do produto é doseada (4 posições pré-definidas: 5-10-15-20ml)

SUPER 
CONCENTRADOS
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Lavandaria
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Detergente em pó de alto desempenho com uma eficácia 
ótima a partir de 30°C. Muito eficaz na remoção de gorduras e 
manchas, proporciona excelentes resultados em doses baixas 
em todos os tipos de tecidos e não alterando fibras ou cores, ao 
mesmo tempo que proporciona o acabamento brilhante.

Tem um cheiro fresco e duradouro.

Não contém fosfatos nem zeólitos.

DETERGENTE CONCENTRADO EM PÓ 

GREEN’R PERFECT WASH

TESTÉ 

D
ERMATOLOGIQ

UEM
EN

T

Aditivo a ser utilizado em combinação com um detergente regular para 
lavagem da roupa. Pode ser usado em algodão e poliéster de algodão.
Branqueia e remove nódoas a baixas temperaturas, roupa branca ou de 
cor. Recomendado para o tratamento de manchas de relva, 
Pode ser utilizado em água macia ou média dura

ADITIVO BRANQUEADOR ECOLÓGICO

GREEN’R WHITE 

1. Produto em pó

LAVANDARIA

EU Ecolabel:
BE/006/002

7 kg saco |  7 kg balde |  15 kg

5 kg
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2. Produtos líquidos

Assegura a lavagem de todos os tipos de tecidos, mesmo ao mais 
baixo temperaturas (30°C). Desenvolvido para excelentes resultados 
com doses otimizadas, mesmo em água dura. Aroma floral, fresco e 
duradouro. 5 L = 70 lavagens*

* Para 5 kg de linho médio sujo e dureza média da água

DETERGENTE LÍQUIDO ALTAMENTE CONCENTRADO

GREEN’R ULTRA WASH

EU Ecolabel:
BE/006/002

TESTÉ 

D
ERMATOLOGIQ

UEM
EN

T

Recomendado para a lavagem mecânica e manual de roupa de cama e 
mesa. Eficaz a todas as temperaturas: 30 °C, 40 °C e 60 °C.

Deixa a sua roupa com um agradável aroma natural a lavanda.

Sem branqueador ótico.

Preserva as cores e o preto.

Adequado para todos os tipos de água.

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROUPA PRETA E DE COR

GREEN’R WASH

TESTÉ 

D
ERMATOLOGIQ

UEM
EN

T

2 x 5 L  |  10 L

6 x 3 L  |  2 x 5 L  |  20L 
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Eficaz em manchas de gordura (vegetais, animais, óleos 
minerais, maquilhagem, etc.) e manchas proteicas (ovo, leite, 
sangue, etc.) em todos tipos de têxteis.
Poderoso desengordurante que atua no coração do tecido 
para facilitar a remoção de sujidade difícil.

AGENTE TIRA-NÓDOAS

GREEN’R STAIN WASH POWER

EU Ecolabel:
BE/006/002

Re
lva

Fr
ut
a

Ov
o

Cr
em

e

M
aq
ui
lh
ag
em

Sa
ng
ue

Ta
ba
co

Su
or

Le
ite

Ke
tc
hu
p

Go
rd
ur
a

6 x 750 mL 

Eficaz em manchas branqueáveis, tais como vinho, frutas, 
sumos de fruta, café, chá ...

Também pode ser usado como um intensificador de lavagem

AGENTE TIRA-NÓDOAS

GREEN’R STAIN WASH OXY

EU Ecolabel:
BE/006/002

Re
lva

Vin
ho

Ch
á

6 x 750 mL 

2. Produtos líquidos
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 2. Produtos líquidos

LAVANDARIA

O intensificador alcalino é utilizado como aditivo na lavagem 
da roupa, além do detergente, para lavar tecidos muito 
manchados. Boa ação de limpeza em todos os tipos de 
tecidos, anti-redeposição e alta capacidade de sequestração, 
portanto ideal para lavar tecidos em água dura ou muito 
dura. Especificamente concebido para ser doseado 
automaticamente. Não utilizar em tecidos delicados.

Produto incluído em um sistema  
de múltiplos componentes

INTENSIFICADOR SEQUESTRANTE ALCALINO 
PARA TODO O TIPO DE ROUPA

GREEN’R ULTRA BOOSTER 

EU Ecolabel:
BE/039/001

10L Cubox  |  20 L  |  200 L

2

Poderosa capacidade de desengorduramento em gorduras 
animais e óleos vegetais. Adequado para roupa de restaurante, 
roupa de trabalho, indústria alimentar, roupa interior, etc.
Neutraliza os odores residuais desagradáveis e deixa um 
agradável cheiro em toda a roupa.
Pode ser usado à mão ou com doseamento automática.
Eficaz no tratamento de óleos de massagem e óleo solar. Produto incluído em um sistema  

de múltiplos componentes

DESENGORDURANTE CONCENTRADO

GREEN’R ULTRA PN

EU Ecolabel:
BE/039/001

10L Cubox  |  20 L  |  200 L

3

Assegura a lavagem de todos os tipos de tecidos, mesmo 
a temperaturas mais baixas (30°C). Desenvolvido para 
excelentes resultados com doses otimizadas, mesmo 
em água dura. Não altera as fibras têxteis ou as cores 
enquanto restaura a sua luminosidade original. Fornece 
um efeito anticalcário preventivo nas máquinas de lavar.
Perfume floral, fresco e de longa duração.

Produto incluído em um sistema  
de múltiplos componentes

DETERGENTE LÍQUIDO ALTAMENTE CONCENTRADO

GREEN’R ULTRA WASHPRO

10 L Cubox  |  20 L  |  200 L

1

EU Ecolabel:
BE/039/001

SISTEMA MULTICOMPONENTE
A nossa gama GREEN’R ULTRA é uma gama de produtos concentrados 
para OPL. Combinados uns com os outros, estes produtos não só 
garantem resultados de lavagem perfeitos como também obtiveram uma 
certificação de rótulo ecológico da EU ecolabel. A certificação refere-se 
sempre a toda a gama de produtos.

1 2 3 4 5+ + + + =
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OU

Produto para remoção de manchas em tecidos brancos e 
de cor, ativo a partir de 30°C. Muito boa capacidade de 
branqueamento a temperaturas entre 40°C e 75°C.

Adequado para tecidos manchados e tecidos delicados (lã, 
seda). Doseamento automático

Produto incluído em um sistema  
de múltiplos componentes

AGENTE BRANQUEADOR À BASE DE PAA

GREEN’R ULTRA ALBI 

EU Ecolabel:
BE/039/001

22 kg  |  200 L

4

Produto para remoção de manchas em tecidos brancos e 
de cor, ativo a partir de 30°C. Muito boa capacidade de 
branqueamento a temperaturas entre 40°C e 75°C.
Adequado para tecidos manchados e tecidos delicados (lã, 
seda). Doseamento automático.

AGENTE BRANQUEADOR À BASE DE PAP

GREEN’R ULTRA BRIGHT+ 

10L Cubox

Produto incluído em um sistema  
de múltiplos componentes

EU Ecolabel:
BE/039/001

4

Suaviza os tecidos, elimina a eletricidade estática e faz 
passar a ferro mais facilmente.
Especificamente concebida para ser doseado 
automaticamente (sistema OPL ecológico).
Perfume: Floral

Produto incluído em um sistema  
de múltiplos componentes

AMACIADOR PERFUMADO
TODO O TIPO DE ROUPA

GREEN’R ULTRA SOFT 

EU Ecolabel:
BE/039/001

2 x 5 L  |  10L Cubox  |  20 L  |  200 L

5
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Higiene Pessoal



35

1. Lavagem do corpo e mãos

HIGIENE PESSOAL

garrafa 500 mL  |  bolsa 800ml  |  garrafa hermética 1 L | bilha 5 L

Adequado para a lavagem frequente das mãos e do corpo. 
GREEN’R HAND WASH ALMOND é utilizado num doseador 
recarregável ou com uma bomba doseadora.
Cheiro de amêndoa.

SABÃO PARA MÃOS E CORPO

GREEN’R HAND WASH ALMOND 

EU Ecolabel:
FR/030/010
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2. Dispensadores

• Disponível com 

alavanca de mão ou 

cotovelo 

• Vem com bandeja 

para gotas, sistema 

de fecho e janela 

para nível de 

produto

• Instalado na parede

• Sistema Push

• 2 versões: 

desinfetante ou 

sabonete

• Instalado na 

parede

DOSEADOR MANUAL  
DE PLÁSTICO
PARA GARRAFA HERMÉTICA

DOSEADOR MANUAL  
DE PLÁSTICO
PARA BOLSAS

DISPENSADOR  
TOTEM PARA 
DISPENSADORES  
AUTOMÁTICOS

DOSEADOR MANUAL  
DE AÇO INOXIDÁVEL  
PARA GARRAFA HERMÉTICA

DOSEADOR  
DE PLÁSTICO SEM  
CONTACTO PARA BOLSAS

HIGIENE PESSOAL

• Operado com 
alavanca de mão 
ou cotovelo ou 
botão de pressão

• Instalado na 
parede

• Funcionamento a 
pilhas

• 2 versões: 
desinfetante ou sabão

• Função modo 
de sono e sensor 
capacitivo para 
prevenir acidentes de 
perda de produto

• Instalado na parede 
ou em dispensador de 
pé (Totem)

• Posição flexível
• Leve
• Não exige ligação elétrica 
• Compacto
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Distribuido por:

Veja os nossos produtos no nosso e-catálogo: 
http://catalogue.christeyns.com

WWW.CHRISTEYNS.COM

Christeyns Portugal
Estrada de Paço de Arcos,  
Zoom Business Park  
Edificio E, Escritório 1    
2735 307 Cacém
T +351 21 427 63 90 
E info.portugal@christeyns.com




