
CATÁLOGO  GERAL 
DE 

PRODUTOS QUIMICOS 
PARA 

HIGIENE   
E  

LIMPEZA PROFISSIONAL 

EMPRESA PORTUGUESA 

COM ORGULHO 

FABRICANTE DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA 



Página 2 

A  RIATEX A  RIATEX A  RIATEX A  RIATEX 

Fundada em 1999, o seu principal objectivo era a produção e comércio de  

produtos químicos auxiliares têxteis. Porém passados que foram alguns anos em razão da reconhecida qualida-

de dos nossos produtos e do know-how do seu corpo técnico, ampliámos o leque de actuação para uma varie-

dade de  

segmentos de mercado, onde a necessidade de novos conceitos de higiene com tecnologias mais avançadas, 

eram prementes. 

Dotada de modernas instalações fabris, situadas na Zona Industrial do Tortosendo, concelho de Covilhã e con-

tando com matérias primas produzidas por empresas de reconhecida qualidade mundial, controladas por labo-

ratórios de  

última geração e a aplicação de eficazes sistemas de produção  as nossas instalações permitem-nos  produzir 

cerca de 2.000 toneladas ano de produtos destinados a usos industriais e domésticos. 

A RIATEX possui acordo de cooperação tecnológica com as principais empresas produtoras de matérias pri-

mas para produtos de higiene, o que lhe garante estar sempre em linha com o que de mais moderno existe a 

nível mundial. 

Nosso objectivo é contribuir com as tarefas de higienização em geral actuando 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.  

A nossa rede de distribuidores presente em todo o território nacional está apta e capacitada para um atendi-

mento  

Localização

A Riatex - Representações e Produtos Têxteis, Lda

encontra-se situada no Parque Industrial do Tortosendo, 
concelho da Covilhã, Distrito de Castelo Branco. 

De Lisboa:

Lisboa   | (A1)   | Saída Torres Novas   | (A23)    

| Saída Covilhã Sul (Hospital)
| (N18)   | Saída Tortosendo   | Parque Industrial do Tortosendo 

Do Porto:

Porto    | (A1)   | Saída Aveiro/Viseu   | (IP5/A25)   | Saída Guarda Sul   | (A23)   |  

Saída Covilhã Sul (Hospital)| (N18)   |  

Tortosendo   | Parque Industrial do Tortosendo
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AMBIENTADORES  DESINFECTANTES 

Produtos de elevada concentração, com  

sofisticada essência, especialmente  

desenvolvidos para eliminação de odores. 

Particularmente úteis em ambientes fechados, tais 

como hotéis, bares, escritórios,  

Discotecas, etc. Suas fórmulas de efeito  

desodorizante, associada a fragrância  

sofisticada e desinfectante aconselhado garante uma 

atmosfera agradavelmente limpa e  

perfumada. 

SPRAYS  AMBIENTADORES  AMBILEX 500ml 

AMBILEX

5-10-25L 
LIMÃO - MAÇÃ - LAVANDA - MARINHO 

Especialmente desenvolvido para a eliminação de odores provenientes da 

fermentação de resíduos, tabaco e outros. Próprio para ambientes públicos como sanitários, discotecas 

e veículos em geral (autocarros de transporte público, automóveis, etc.). Devido à sua elevada concen-

tração aplicar pouca quantidade. Com o auxílio de um pulverizador, e com uma só aplicação. 
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LIMPEZA  DE  MÃOS 

500ml 

5 - 10 - 25L 

Sabonete liquido bactericida inodoro e cremoso especialmente desenvolvido 
para  limpeza de mãos e pele em manipuladores de alimentos. Permite uma 
máxima eficácia na desinfecção das mãos. De acordo com  normas Europeias  
EN-1040 e  EN 1275 

GELMANO WHITE 

GELDOVE 

5 - 10 - 25L 

Sabonete liquido bactericida perfumado e cremoso especialmente desenvolvido 
para  limpeza de mãos e pele em manipuladores de alimentos. Permite uma 
máxima eficácia na desinfecção das mãos. De acordo com  normas Europeias  
EN-1040 e  EN 1275 

ALCOGEL 

5 - 10 - 25L 

Desinfectante hidroálcoolico em gel com propriedades hipoalergénicas,  
concebido para ser usado na limpeza de mãos de profissionais de saúde e industria 
alimentar. De acordo com normas Europeias  
EN-1040 e  EN 1275 

5 - 10 - 25L 

Detergente gel com essência (Gelblue-Marinho, Glegreen-Aveia e  
Gelrose– Framboesa), rosa nacarado e formulado com um pH idêntico ao da 
pele. Concebido especialmente para a higiene das mãos, protegendo-as e  
suavizando-as. 

GELBLUE 

GELGREEN 

GELROSE 

GELMANO 

5 - 10 - 25L 
FLORAL - CÔCO 
Detergente líquido creme com essência floral, 
rosa nacarado e formulado com um pH  
idêntico ao da pele. Concebido especialmente 
para a higiene das mãos, protegendo-as e  
suavizando-as. 
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DESENGORDURANTES 

SPRAYS  500ml 

EKODET BIO

5-10-25L 

Detergente e desinfectante à base de amónio quaternário que, pela sua acção inodora, é 
especialmente indicada para indústrias Alimentícias.  
Excelente capacidade desengordurante, elevada acção de limpeza combinada com uma profun-
da actividade anti-microbiana de acordo com normas Europeias EN-1040 e EN-1275. 

DESIDET H800

5-10-25L 

Detergente e desinfectante PERFUMADOà base de amonio quaternário que, pela sua acção, é 
especialmente indicada para sanitários, ginásios e todos os locais onde seja útil uma limpeza e 
desinfecção aleada a desodorização.Excelente capacidade desengordurante, elevada acção de 
limpeza combinada com uma profunda actividade anti-microbiana de acordo com normas  
Europeias EN-1040 e EN-1275. Aroma agradável a limão. 

EKODET FORCE 

5 - 10 - 25L 

Desengordurante liquido concentrado, anti-bacteriano, ideal para remoção de gorduras e 
resíduos carbonizados em pisos de cozinhas, panificadoras, pastelarias, etc.. Remove levedu-
ras e fungos, prevenindo o seu reaparecimento. Segura a sua aplicação em alumínios. 
Capacidade bactericida do produto de acordo com norma  europeia EN 1040:2005 

ELIGOR 

5 - 10 - 25L 

Desengordurante liquido concentrado, para a limpeza manual de todas as superfícies muito 
sujas nas cozinhas, tais como pavimentos, equipamentos, exaustores e fornos. Remove  
eficazmente todo o tipo de gorduras. . Segura a sua aplicação em alumínios. 

EKODET PLUS FORTE
5-10-25L
Desengordurante líquido fortemente alcalino de alta concentração, biodegradável, ideal para 
remoção de gorduras e resíduos carbonizados passíveis de remoção em superfícies. Detergente 
desenvolvido principalmente para limpeza de gordura fortemente incrustada e carbonizada em 
cozinhas industriais. 

DESILIMP
5-10-25L 

Detergente desengordurante fortemente  
ácido. Indicado para limpeza e  
regeneração de paredes, pedras, etc. 
Facilita na retirada de incrustações de 

cimento e manchas de ferrugem.  
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LAVAGEM MANUAL DE LOUÇAS 

EKODET SUPRA 

500ml 

EKODET LIFE (Maçã) 

EKODET

0,5 - 1 - 5-10-25L 
LIMÃO - MAÇÃ 
Detergentes especialmente 
desenvolvidos para a lavagem 
manual de loiças, talheres, pane-
las e demais utensílios que exijam 
um detergente eficaz. Elimina 
todos os resíduos de sujeira, gor-
duras de panelas, loiças, pisos 
laváveis e paredes.  Proporciona 
uma secagem rápida e um brilho 
especial. 

EKODET SUPRA CONC. 

0,5 - 1 - 5 - 10 - 25L 
Detergente concentrado para lavagem manual de louças e vidros. Com pequenas doses elimi-
na toda a sujeira derivada de gorduras animais e outras em panelas, tachos, pratos, copos, 
talheres, etc. 

EKODET LIFE

0,5 - 1 - 5-10-25L 
LIMÃO - MAÇÃ 
Detergentes ANTI BACTERIANO 
especialmente desenvolvidos 
para a lavagem manual de loiças, 
talheres, panelas e demais uten-
sílios que exijam um detergente 
eficaz. Elimina todos os resíduos 
de sujeira, gorduras de panelas, 
loiças, pisos laváveis e paredes.  
Proporciona uma secagem rápida 
e um brilho especial.  
Actividade anti-microbiana de 
acordo com normas  
Europeias EN-1040 e EN-1275 
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EKODET MAQ

5-10-25L 

ÁGUAS MACIAS - EKODET MAQ
ÁGUAS DURAS - EKODET MAQ AD
ÁGUAS MUITO DURAS - EKODET MAQ AMD

Detergente desenvolvido para uso exclusi-
vo em lava loiças  automáticas. Apresen-
tado na forma de líquido, com alta capaci-
dade desengordurante. Garante às loiças, 
panelas, copos, talheres e utensílios em 
geral, uma  
limpeza completa. 

EKODET MAQ KL 

5 - 10 - 25L 
Detergente clorado de cor clara ligeiramente amarela desenvolvido para uso exclusivo em lava 
loiças automáticas. Apresentado na forma de líquido, com alta capacidade desengordurante. 
Garante às loiças, panelas, copos, talheres e utensílios em geral, uma limpeza completa.  

EKOMATIC PSC 

120 PASTILHAS 
Detergente em pastilhas, de espuma controlada e alto rendimento, para a lavagem automática 
de loiças e vidros. Garante às loiças, panelas, copos, talheres e utensílios em geral, uma lim-
peza completa.  

EKOMATIC PÓ 

10 Kg 
Detergente em pó, de espuma controlada e alto rendimento, para a lavagem automática de 
loiças e vidros. Garante às loiças, panelas, copos, talheres e utensílios em geral, uma limpeza 
completa.  

EKOSEC 

5 - 10 - 25L 
Secante e abrilhantador de cor azulada. A sua fórmula acelera a secagem da louça lavada 
automaticamente, ao mesmo tempo que actua sobre superfícies, retirando qualquer resíduo 
deixado pelo detergente. Indispensável para garantir uma louça absolutamente seca e  
brilhante.  

SODIOMATIC

25 Kg 
Sal regenerador em pastilhas 
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EMBALAGEM 1000ml 

600ml 

EKOTUBE 

1 - 5 - 10 - 25L 

Forte desentupidor liquido fortemente ácido que elimina os problemas de obstrução em  
canalizações e esgotos. 

EKODET DES 

1 - 5 - 10 - 25L 

Desincrustante ácido indicado para eliminar todo o tipo de incrustações calcárias em máquinas 
lava-loiças e circuitos de água.

SANILIMP 

1 - 5 - 10 - 25L 

Desincrustante para sanitas, que elimina as mais rebeldes incrustações de cálcario, sarro e 
sujidades em urinóis, sanitas, banheiras,etc. 

LIKE CREME

0,6- 1 - 5-10-25L 

NORMAL - CLORADO 

Versátil detergente normal ou clorado com abrasivos 
especiais que eliminam sem dificuldade qualquer tipo 
de sujidade em cozinhas, lavatórios e vitrocerâmicas. 

EKOTUBE 

EKODET DES 

SANILIMP 
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DESINFECT IN (lavanda)

DESINFECT EXTRA 

5 - 10 - 25L 

É um poderoso desinfectante base de sais de amónio quaternário, que possui uma das mais 
amplas polivalências anti-microbianas.  Actividade anti-microbiana de acordo com normas 
Europeias EN-1040 e EN-1275. 

DESINFECT IN 

5 - 10 - 25L 
INODORO - LAVANDA 
É um desinfectante de base alcoólica, que também contém baixo teor 
de sequestrantes orgânicos e quaternários de amónio. Aplicado por 
pulverização. Actividade anti-microbiana de acordo com normas  
Europeias EN-1040 e EN-1275. 

DESINFECT CL 

5 - 10 - 25L 

Desinfectante clorado de grande efectividade para a indústria alimentar. Usado em legumes, 
hortaliças, utensílios, equipamentos, superfícies, etc. 

PLURINOL 

700g 

Produto desenvolvido para neutralizar maus odores e 
proceder a uma desinfecção cuidada de urinóis e 
sanitas. 

EKLORO 

990g 

Pastilhas efervescentes desinfectantes, a base de 
cloro. Muito económicas e fáceis de usar. Particular-
mente usadas na desinfecção de frutas e legumes.

TELAS DESINFECTANTES   

Tela perfumada para urinóis, em PVC. Perfumes 
vários. Solução higiénica, sem riscos de manipulação. 
Concebida para desodorizar e prevenir os entupimen-
tos dos urinóis. 

500ml 

Tela de urinol com bloco 
desinfectante de 90g. 
Util para desinfecção e 
desodorização. 

1245 G213-26 
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DETERGENTES  ESPECIAIS 

Neste sector a RIATEX não se restringe á venda de produtos, pois este tipo de detergentes requer 
avaliação e indicação minuciosa para a obtenção de soluções eficientes. Por isso contamos com  
produtos específicos e profissionais de vendas  para oferecer as melhores opções. 

EKODET HIG 

5 - 10 - 25L 

Lavanda - Maçã - Pinho - Limão - Floral 
São detergentes bactericidas perfumados, com  
bio-álcool. Fórmula especialmente desenvolvida para limpeza e desinfecção de superfícies 
onde é necessário  desinfecção, secagem rápida e desodorização agradável. A sua fórmula 
complexa garante uso ilimitado. Capacidade bactericida do produto de acordo com normas 
europeias  EN 1040:2005.

SOLVATEC 

5 - 10 - 25L 

Solvente de produtos betuminosos. Produto não aquoso  recomendado 
para  limpeza de ceras, naftas, alcatrão, etc... 

EKOZIM 2MB 

10 - 25L 

Agente Biológico Para Degradação de Gorduras e manutenção de esgotos . É um produto de 
elevada qualidade, que acelera a digestão e degradação de matéria orgânica.

DESILAV CO 

5 - 10 - 25L 

Detergente, desengordurante e desinfectante para  limpeza manual de superfícies muito 
sujas em  contentores de resíduos.  Capacidade bactericida do produto de acordo com 
normas europeias  EN 1040:2005.
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EKOLIT CL PLUS DETERGENTES DESINFECTANTES 

5 - 10 - 25L 

Desinfectante e detergente clorado para uso geral. Eficiente para limpeza e  
higienização de pisos, azulejos, vasos sanitários e outras superfícies laváveis.  
Bactericida e germicida com excelente actuação contra Salmonela Choleraesuis, 
Staphylococcus Aureus e Escherichia Coli. De acordo com as normas Europeias 
EN-1040 e EN-1275 

EKOLIT  GEL 

5 - 10 - 25L 

Detergente e desinfectante clorado em forma de gel. Detergente gel à base de cloro, com  
elevado poder desincrustante. Proporciona limpeza, desinfecção e higienização de azulejos, 
sanitas, urinóis, etc., deixando uma agradável frescura.   

LIMPAL 

10 - 25L 

Detergente e desinfectante liquido concentrado, perfumado, á base de cloro. 
Particularmente indicado para limpeza e desinfecção. Limpa, desinfecta e  
desodoriza. Bactericida e germicida com excelente actuação contra Salmonela 
Choleraesuis, Staphylococcus Aureus e Escherichia Coli. De acordo com as nor-

mas Europeias EN-1040 e EN-1275 

EKOLEX 

5 L 

Lixívia detergente clorada perfumada para limpeza e desinfecção. Produto utilizado para lim-
peza e desinfecção de contentores de lixo.  

EKODET BIO 

5 - 10 - 25L 

Detergente e desinfectante inodoro à base de amonio quaternário.  
Actividade anti-microbiana de acordo com normas Europeias EN-1040 e EN-1275

DESIDET H 800 

5 - 10 - 25L 

Detergente e desinfectante perfumado à base de amonio quaternário.  
Actividade anti-microbiana de acordo com normas Europeias EN-1040 e EN-1275. Aroma a 
limão
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AMONIACAL 

EKODET TOTAL 

2—5 - 10 - 25L 

Lavanda - Maçã - Pinho - Limão - Floral 

Detergentes MULTIUSOS económicos e  
perfumados. A sua actuação é múltipla e ímpar, tendo como principais indicações, a 
limpeza de sanitários, pias, azulejos, pisos e superfícies em geral. A sua composição 
química, aliada a tensioactivos, torna este detergente num poderoso  
desengordurante.  

EKODET  VERDE 

5 - 10 - 25L 

Detergente MULTIUSOS amoniacal, com 
perfume a pinho. 

EKOCLEAN / EKOCLEAN BAC 

5 - 10 - 25L 
NORMAL (EKOCLEAN) E ANTIBACTERIANO (EKOCLEAN BAC) 
Detergentes de fraca  formação de espuma, para uso exclusivo em 
lavadoras automáticas. 
Não prejudica as borrachas do equipamento 
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LIMPADORES  GERAIS 
DETERGENTES  PARA  VÁRIAS  APLICAÇÕES

500mlEKODET INOX 

KARPET 

EKOSIST 

GLASSLIMP 

EKODET  INOX 

5 - 10 - 25L 
Concebido para limpeza do aço inox em cozinhas, extractores e na remoção de 
gorduras. Elimina a sujidade, negro do fumo, manchas de gordura e odores sem 
riscar. Aplicar por pulverização e proceder a esfrega vigorosa.

GLASSLIMP 

5 - 10 - 25L 
Especialmente desenvolvido para limpeza de vidros de todos os tipos (janelas, vitrinas,  

veículos de transporte, etc.). Forte acção de limpeza, concentrado, desengordurante, de  

secagem rápida,não deixa manchas. 

EKOSIST 

5 - 10 - 25L 
Detergente e abrilhantador para móveis. A solução para limpeza diária. Enquanto 
remove a sujidade e a gordura, dá brilho em madeiras, couros, fórmicos, aço inoxi-
dável, alumínio, plásticos, etc. 

KARPET 

5 - 10 - 25L 
Fórmula desenvolvida para a limpeza comprovada em estofados de  
veículos, sofás, almofadas, tapetes e carpetes. Em maior diluição pode ser aplicado com 
sucesso em cortinas, roupas, etc. 
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A alta tecnologia visa proporcionar o melhor acabamento, durabilidade e requinte nos pisos trata-
dos. Contamos também com produtos específicos para conservação quotidiana de pisos tratados.  
Destacamos CERLAV, produto como limpador e abrilhantador de alto rendimento e excelente  
custo/benefício para higienização quotidiana em substituição aos produtos utilizados para  
higienização de áreas comuns.  

EKOCER 30 

5 - 10 - 25L 
Cera acrílica de alto brilho. O EKOCER 30 é uma cera acrílica de alto  
brilho, indicada para pavimentos hospitalares, escolas, cozinhas, casas de banho, 
etc. . O EKOCER 30 é isento de metais e tem uma secagem rápida à temperatura 
ambiente. Pode ser aplicado em pavimentos cerâmicos, madeira, linóleo, etc. 

EKOCER 30 R 

5 - 10 - 25L 
Cera acrílica vermelha de alto brilho. O EKOCER 30 R é uma cera acrílica de alto  
brilho, indicada para pavimentos hospitalares, escolas, cozinhas, casas de banho, etc. . O 
EKOCER 30 é isento de metais e tem uma secagem rápida à temperatura ambiente.  Particu-
larmente aconselhada para cerâmicos de cor vermelha

EKOCER 30 Y 

5 - 10 - 25L 
Cera acrílica amarela de alto brilho. O EKOCER 30 é uma cera acrílica de alto  
brilho, indicada para pavimentos hospitalares, escolas, cozinhas, casas de banho, 
etc. . O EKOCER 30 é isento de metais e tem uma secagem rápida à temperatura 
ambiente. Pode ser aplicado em pavimentos cerâmicos, madeira, linóleo, etc. 

CERLAV 

5 - 10 - 25L 
Lava e encera. Especialmente desenvolvido para executar dupla acção: limpar e dar brilho 
simultaneamente. Pode ser aplicado nos pisos em geral, sendo de especial resultado em 

superfícies tratadas com as ceras acrílicas Riatex.  

DK 

5 - 10 - 25L 
Decapante eliminador de ceras. Especialmente desenvolvido para pavimentos 
encerados, indicado para eliminar camadas de cera ou Resina. 



Página 16 
ÁREA AUTOMÓVEL 

ANTI-CONGELANTES 

Anti-congelante, aditivo da água de 
refrigeração e/ou aquecimento de  
circuitos fechados nos automóveis: 

Radiadores auto. 

Cores 

10% -5ºC Fluorescente 

20% -11ºC Vermelho 

30% .18ºC Verde 

50% - 37ºC Laranja 

EKOFREEZE  

EKODET AUTO 
5 - 10 - 25 - 200L 
Detergente para túnel de lavagem. Eficaz limpador para  
carroçarias de todo o tipo de veículos. Actuação sem esfrega 
com excelentes resultados. 

EKOFOAM AUTO 

5 - 10 - 25 - 200L 
Produto liquido com elevado poder  espumante recomendado para lavagem 
de viaturas em túneis e pórticos de lavagem automática. 

EKODET CAR PLUS 

5 - 10 - 25 - 200L 
Detergente manual para carroçarias. Denso de alto poder de 
limpeza e espumante adequado para lavagem manual de  
carroçarias e todo o tipo de veículos. 

CERAUTO 

5 - 10 - 25 L 
Cera hidrofugante para o túnel de lavagem. Desenvolvido como aditivo para a 
água de enxaguamento nos túneis de lavagem, para todo o tipo de veículo. 

DET-MEC  ABR 

5 - 10 Kg 
Massa detergente com abrasivo sintectico para limpeza das mãos em oficinas,  
serralharias, etc . Detergente especialmente indicado para a limpeza de óleo ou graxa.  

5 - 10 - 25 - 200L 

EKOSORV 
20 Kg 
Absorvente moderno de hidracarbonetos que absorve:  Petróleo, gasóleo, 
óleo de motor, óleos hidraúlicos, óleos naturais e sintécticos, óleos animais, 
entre outros  
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EKOBRIL 

EKODET  JANTAUTO 

5 - 10 - 25 L 
Detergente alcalino, indicado na limpeza de jantes de alumínio com alto grau 
de sujidade. Aplicação com pulverizador, deixando actuar durante 1 a 2  
minutos. 

EKODET RUBBER AUTO 
5 - 10 - 25 L 
Abrilhantador para  borracha. Especialmente formulado para 
limpar e realçar o brilho de  borracha em particular pneus. Deixa 
uma camada protectora  contra a poeira.  

EKOBRIL 

5 - 10 - 25 L 
Limpador e abrilhantador de superfícies do automóvel: Tabliers, painéis de 
vinilo, cromados, plásticos, etc. Não deixa as superfícies gordurosas. 

EKOMOTOR 

5 - 10 - 25 L
Eficaz detergente emulsionavél em água, para a limpeza de  
motores, ferramentas, maquinaria e peças. 

EKOFLY 

5 - 10 - 25 L 
Detergente eficaz na limpeza de insectos. Indicado para eliminar a sujidade 
na frente dos veículos, produzida pelo impacto dos insectos. Aplicação por  
pulverização.  

GLASSAUTO 

5 - 10 - 25 L 
Aditivo para a água do limpa 
pára-brisas. Detergente  
formulado como aditivo da 
água do pára-brisas afim de 
remover  as sujidades  
acumulada nos vidros de 
todo o tipo de veículo. 
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EKODET ROUPA Liq. 
5 - 10 - 25L 

Detergente atomizado com grande poder de lavagem e 
bom comportamento em todo o tipo de roupa. 
Perfumado a sabão natural, deixa a roupa com  
agradável suavidade. 

EKODET PRÉ WASHER 

5 - 10 - 25L 

Detergente alcalino liquido com grande efectividade em pré lavagem e  
também lavagem de roupas com alto grau de sujidade. 

BRANQUEADOR CL 
5 - 10 - 25L 

Branqueador clorado de alta concentração  para roupa branca.  
Produto utilizado para branqueamento e desinfecção de roupa 
branca. 

BLANKOLEX / EKOLEX CÔRES 

5L 

BLANKOLEX ( LIXIVIA CLORADA) - EKOLEX CÔRES (LIXIVIA OXIDANTE) 
Lixivias particularmente indicadas para têxteis. 

EKOSOFT / EKOSOFT PINK / SUVITEX 

5 - 10 - 25L 
EKOSOFT (Rosas) - EKOSOFT PINK (Marselha) 

eliminando a electricidade estática. 
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LAVANDARIA  SOLIDA 

EKODET ROUPA Pó 
10 - 20 Kg 
Detergente atomizado em forma de pó, para lavagem 
automática de têxteis.  Perfeito para uma lavagem 
eficiente de todos os tipos de roupas. Fórmula espe-
cialmente desenvolvida para o uso em máquinas de 
lavar roupa automáticas. 

EKODET SUPER PÓ 

10 - 20 Kg 
Detergente atomizado em forma de pó, para lavagem automática de têxteis.  
Perfeito para uma lavagem eficiente de todos os tipos de roupas. Fórmula 
desenvolvida com oxigénio activo.

POL-POL 
3 Kg 
Detergente de alta qualidade superior quanto ás manchas. Contém mais de 10% de 
oxigénio activo. Caixa de 4 embalagens de 3 Kg. 

EKODET REF 

5 - 10 Kg 
Componente alcalino de lavagem, utilizado em pré lavagem ou em combinação com 
EKODET ROUPA Pó, permite a lavagem de qualquer tipo de mancha ou sujidade. 

BRANQUEADOR  OXI  Pó 
5 Kg 
Branqueador oxigenado em forma de pó, para roupa branca e de côr. Produto utili-
zado para limpeza e desinfecção de roupa. Não altera as cores. 

EKOLAV M 

10 Kg 
Detergente em forma de pó, para lavagem MANUAL de têxteis.  Perfeito para uma  
lavagem eficiente de todos os tipos de roupas. 
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Neste sector a RIATEX suplanta em qualidade 
e inovação as expectativas dos seus clientes 
mais exigentes. 
Fragrâncias de alta qualidade, tornam-nos ino-
vadores e preferíveis. 

Embalagem  500ml 

HAIR CLEAN 

5 - 10 - 25L 
Amendoas e mel - Côco - Maçã - Pêssego - Framboesa - Limão - Inodoro 
Shampoos suaves para cabelos. Limpeza aliada a suavidade e fácil  
penteabilidade. 
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Géis de banho, produzidos a ph neutro, com  
excelente poder hidratante, com espuma abundante e 
perfumes suave, estão á disposição dos nossos clientes 
mais exigentes em alta qualidade  
cosmética. Ficando assim enriquecida a nossa gama de 
higienização pessoal. Desfrute desta  
qualidade excepcional e perfumes agradáveis.

Embalagem  500ml 

BODY FLASH 

5 - 10 - 25L 

Amendoas e mel - Côco - Maçã - Pêssego - Framboesa - Limão - Chocolate 
Geis de banho de espuma abundante ecom poder hidratante e suaves aromas. 

HAIR BODY 
5 - 10 - 25L 

Shampoo e Gel de Banho em simultâneo. Particularmente útil quando se 
pretende um produto só com as duas propriedades. 



AMENITIES 

HAIR CLEAN 

30ml 

Amendoas e mel - Côco - Maçã - Pêssego - Framboesa - Limão - Inodoro 
Shampoos suaves para cabelos. Limpeza aliada a suavidade e fácil  
penteabilidade. Caixa com 240 unidades 

BODY FLASH 

30ml 

Amendoas e mel - Côco - Maçã - Pêssego - Framboesa - Limão - Chocolate 
Geis de banho de espuma abundante ecom poder hidratante e suaves aromas. 
Caixa com 240 unidades 

SABONETE HOTEL 

10 g 
Sabonete perfumado, particularmente útil em hotéis, 
pensões e residenciais. 
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DOSEADORES AUTOMÁTICOS E MANUAIS 

1257V 

Saboneteira ABS 
800ml 

SRP5PW000005  

Bombas dosagem  
Automática para  

lavandaria  BDA000001  

Bomba dosagem  
Automática para 

máquinas de lavar  
louça  

000000BD2  

Bomba p/ dosagem 
manual de detergente 

da louça 

SAB1 

Saboneteira ABS 
900ml 

SAB2 

Saboneteira ABS 
400ml 

1255V 

Saboneteira ABS 
p/ cotovelo 

1254 

Saboneteira ABS 
Dupla 2x400ml 

1253 

Saboneteira Inox 
800ml 

SABAUT 

Saboneteira  Auto-
mática 

N335E 

Pulverizador  
formador espuma 

00P10105 

Pulverizador de 
liquidos 

00P10107 

Pulverizador de 
solventes 

DOSI 

Garrafa doseadora 
de detergentes 

DOSI - 25 

Garrafa doseadora 
de detergentes 
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