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CATÁLOGO 



 A EKODETER 
 

Formada por pessoas com vasta experiência no campo químico, tem como prerrogativa 
absoluta a procura constante de qualidade, serviço e protecção ambiental. 
Esta, para a EKODETER é tão importante como a satisfação do cliente, contribuindo para 
uma maior responsabilização social da empresa.  
Procuramos melhorar dia a dia, e o nosso empenhamento fará a diferença. 
Dotada de modernas instalações fabris, situadas na Zona Industrial do Tortosendo, concelho 
de Covilhã e contando com matérias primas produzidas por empresas de reconhecida quali-

dade mundial, controladas por laboratórios 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. 
Nosso objectivo é contribuir com as tarefas de higienização em geral 
actuando em diversos segmentos, disponibilizando produtos específicos e 

processos adequados aos ambientes profissionais, resultando a tais 
tarefas, execução de qualidade com resultados positivos com custos 
abaixo do imaginado. 
 
São soluções desenvolvidas para atender e superar os requisitos de 

qualidade e economia, testados, utilizados e aprova-
dos pelas principais indústrias.  
 
 
 
Na EKODETER, procuramos melhorar dia a dia. Sentimos orgulho na 

qualdade dos produtos que oferecemos, e no serviço eficaz que prestamos junto dos nossos 
clientes, contando assim com a sua total confiança.  
Nossa filosofia de trabalho é a de estabelecer um vínculo de confiança entre nossa empresa 
e nossos clientes, tornando-nos assim, verdadeiros parceiros de trabalho e acreditamos que 
isso apenas é possível se utilizarmos a melhor ferramenta disponível, a sinceridade. 

Conheça melhor o nosso trabalho. Consulte o manual, envie um e-mail, 
telefone, solicite uma visita. Estaremos à disposição para ajudá-lo. 

Localização 
  A EKODETER—PRODUTOS INDUSTRIAIS, 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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AMACIADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKOCLEAN DRO 
Detergente/dispersante cationico para a limpeza de máquinas de tingimento, eliminando 
fundamentalmente os oligómeros de polyester e gorduras.  
 

EKOSOFT SNL 
Amaciador e lubrificante não iónico em forma líquida com boas propriedades anti amareleci-
mento e anti estáticas, adequado na aplicação de uma grande variedade de fibras sintéticas 
e naturais. 
 
EKOSOFT CHQE 
Amaciador e lubrificante não iónico em forma líquida com boas propriedades deslizantes. 

EKOSOFT CBL 
Amaciador ligeiramente catiónico líquido, lubrificante e anti estático para ser aplicado em 
fibras celulósicas e sintéticas, bem como em misturas com estas fibras. Excelentes proprie-
dades hidrófilas. Não provoca o amarelecimento dos brancos.  
EKOSOFT L-90 
Amaciador catiónico, de alta performance e excelente aplicação em uma vasta variedade de 
fibras naturais e sintéticas  

EKOSOFT SBL NEW 
Amaciador catiónico, à base de amidas. Particularmente útil na aplicação em fibras de algo-
dão e suas misturas.  

EKOSOFT PES 
Agente amaciador lubrificante de forte poder anti estático ligeiramente catiónico, particular-
mente indicado para o tratamento de fios têxteis. Recomendado para processos contínuos e 
descontínuos. 
EKOSOFT OE 
Amaciador catiónico líquido, lubrificante e anti estático para ser aplicado em fibras celulósi-
cas e sintéticas, bem como em misturas com estas fibras.  

EKOSIL J MICRO 
Amaciador ligeiramente catiónico à base de uma micro emulsão de silicone aplicável em 
processos de esgotamento e em contínuo. Aplicável sobre todo o tipo de fibras. 

EKOSIL H MICRO 
Agente amaciador catiónico à base de micro emulsão de silicone, aplicável em processos 
contínuos e por esgotamento. Mantém a hidrofilidade do tecido e confere um toque fresco e 
confortável. 
 
EKOSIL ME-350 
Macro emulsão silicónica não iónica com propriedades lubrificantes e amaciadoras.  
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                                                                              EKOFOAM SD 
Anti espuma siliconado reactivo não iónico  muito eficiente com boa estabilidade para áci-
dos, álcalis, electrólitos e “high shear”, operações de tingimento a temperatura elevada. 
EKOFOAM SDW 
Produto não iónico baseado em silicone oragânico, com propriedades de desaerante, para 
utilização em diversas aplicações têxteis.   
 
EKOFOAM DWA 
Anti espuma não iónico de forte acção para aplicação em diversas operações têxteis. 
Baseado em silicone organomodificado é uma excelente opção para evitar o uso de produ-
tos não siliconados á base de oleos minerais.  
 
EKOFOAM MRDZ 
Anti espuma não iónico à base de siloxanos organomodificados, muito eficiente com boa 
estabilidade em meio alcalino e electrolítico em operações de tingimento a temperatura ele-
vada. 
Tratando-se de um não-iónico, é compatível com tensioactivos catiónicos, aniónicos e anfo-
téricos. 

ANTI-ESPUMANTES 

DETERGENTES  E  MOLHANTES 
BASE DETERGENTE 3190 
Tensioactivo não iónico utilizado para o fabrico de detergentes com bom poder molhante e 
emulsionante.  
EKODET ND-85 
Detergente e molhante biodegradável, não iónico, com boas propriedades de molhagem e 
emulsão, para uma vasta gama de operações têxteis.  
EKODET  DSM 
Mistura de tensioactivos não iónicos, especialmente proposto para ser utilizado como um 
agente descrudante para a remoção de pintura, alcatrão, contaminações de óleo mineral 
em muitas fibras. 
EKODET  LF-1 
Agente desaerante/molhante não iónico livre de silicone para todos os procedimentos têx-
teis, contínuos e descontínuos.  

EKODET  ANR 
Agente molhante não iónico para o tratamento prévio e tingimento de fibras celulósicas e 
suas misturas.  

EKODET  R NEW 
Agente molhante não iónico  de muito pouca formação de espuma, sendo apropriado para 
trabalhar em todo o tipo de processos.  
 

EKOSOL DCT 
Produto aniõnico adequado para ensaboar reactivos, com excelentes propriedades de dis-
persão e sequestração, o que torna mais fácil a remoção do corante hidrolisado e evita a 
sua redeposição  
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EKOSIST FAP 
Dispersante anti-precipitante não iónico em escamas, com propriedades de igualização 
para utilização com corantes aniónicos e catiónicos em métodos de um banho.  
EKOSIST APL 
Mistura não iónica de anti-precipitante e igualizador/dispersante em líquido muito eficaz, ao 
aplicar no tingimento de iogeneidades diferentes no mesmo banho.  
 

EKOSPERSE RS 
Combinação aniónica de dispersante/igualizador, sequestrante e protector coloidal com 
pouca formação de espuma, usado para o tingimento de dispersos, directos ou reactivos.   
  

EKOSPERSE TEX 
Igualizador e dispersante não iónico para o tingimento de poliéster e suas misturas com 
algodão, viscose e acetatos (corantes dispersos). 

EKOSPERSE NSC PÓ 
É um agente dispersante e igualador concentrado aniónico, em forma de pó, com fraca for-
mação de espuma, para todos os processos de tingimento de corantes dispersos, sendo 
que devido às suas propriedades de pouca formação de espuma, pode ser utilizado em 
máquinas de tingimento JET. 
  
EKOSPERSE NSC LIQ. 
É um agente aniónico liquido de dispersão e estabilidade excelente, para várias aplica-
ções, em particular para o impedimento da reaglomeração do corante, devido à temperatu-
ra, nos processos de tingimento.  
Excelente para todos os processos de tingimento de corantes dispersos, directos e reacti-
vos.  
 

EKOSPERSE S-400 
Produto especialmente desenvolvido para tingimentos de polyester e suas misturas com lã 
e algodão. Estabiliza os carriers e actua como um bom solubilizante de corantes dispersos, 
directos ou reactivos. Devido às suas propriedades sequestrantes controla o efeito de 
dureza da água. Aniónico. 

ELIMINADORES DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 
EKOPOL KPC 
É um eliminador de peróxido de hidrogénio na forma de cristais, baseado em sais inorgâni-
cos, destinado à eliminação do residual de peróxido de hidrogénio do processo de bran-
queio, antes do tingimento.  

EKOPOL KP 
É um eliminador de peróxido de hidrogénio na forma liquida, baseado em sais inorgânicos, 
destinado à eliminação do residual de peróxido de hidrogénio do processo de branqueio, 
antes do tingimento.  
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EKOBLEACH BR 
É um agente de suspensão, emulsionação e estabilização em pó, para processos de limpe-
za, preparação e branqueio de fibras celulósicas. 

EKOSTAB P 
É um agente de estabilização na forma liquida, para processos de branqueio de fibras natu-
rais, em particular lã. 

EKOSTAB CL 
Actua como um estabilizador nos banhos de branqueio com clorito de sódio. Durante o pro-
cesso de branqueio tem por função regular uniformemente a decomposição do clorito de 
sódio. Deste facto resulta um efeito branco mais uniforme, com um máximo de cuidado em 
relação ao material e reduzem-se ao mínimo os maus odores durante o processo.  
 

FIXADORES 
EKOFIX FRD 
É um agente catiónico de fixação de corantes directos, reactivos e sulfurosos, isento de for-
maldeído.  
EKOFIX LF 
É um agente catiónico de fixação de corantes directos, reactivos e sulfurosos. Afecta muito 
pouco a solidez à luz, o que apresenta uma vantagem relativamente aos fixadores que con-
têm formol.   
 
IGUALADORES 
EKOCRIL M 
É um igualizador e migrador catiónico para o tingimento e reoperação de fibras de poliacrilo-
nitrilo e de poliéster modificado, em qualquer estado de apresentação da matéria: floco, fia-
do ou peça. 
 
EKOSIST DEW 
É um igualizador e dispersante NÃO IÓNICO, com um bom poder detergente para os 
banhos de tingimento. Particularmente útil em lavagem de lã e ensaboamento de corantes. 

EKOSIST LPA 
É um agente anfotérico de igualação de alta eficiência para o tingimento de lã e poliamida 
com corantes de complexo-metálico 1:2, corantes ácidos e corantes de complexo metálico 
1:1, assim como corantes crómio. É muito útil como agente de igualação e dispersão no tin-
gimento de mesclas de lã/poliéster. 
 
EKOSIST PB 
É um agente aniónico de igualização em tingimentos de poliamida/lã. Melhora a união de 
ambas as fibras. 
Agente de tingimento para PA/CO para evitar a subida dos corantes directos sobre a polia-
mida.  
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LUBRIFICANTES E ANTI-VINCOS 
EKOLUBE FF 
É um anti vinco não iónico de fraca formação de espuma, aconselhado para todo o tipo de 
fibras. 
É compatível com ácidos, álcalis, oxidantes e redutores que se utilizam normalmente nos 
processos têxteis. Pode ser utilizado em qualquer tipo de máquina. 
EKOSOL AC 
Anti-vinco especialmente desenvolvido para minimizar os estragos nas fibras naturais 
durante os ciclos de tingimento. Muito resistente a água dura e não é afectado por sais de 
metal e elevadas concentrações de ácido ou álcali.  
EKOLUBE SK-1 
Produto anti-vinco não iónico que aplicado sobre os tecidos reduz o coeficiente de fricção, 
facilitando o deslizamento das peças nos processos de lavagem, branqueio e tingimento.  
SEQUESTRANTES 
EKOLON FE 
Sequestrante de sais alcalino-terrosos e de metais pesados. Produto não hidrolisável nem a 
altas temperaturas nem a valores de pH extremos. Aniónico 
EKOLON T 225 
Excelente sequestrante aniónico á base de poliacrilatos. Bom poder dispersante. Melhora a 
nitidez dos tingimentos com corantes directos, reactivos e cuba, assim como a dispersão 
dos corantes dispersos, evitando as deposições de oligómeros e dióxido de titânio que têm 
lugar durante os processos tintureiros.  
EKOLON PAS 
Agente sequestrante para uso em operações de preparação, tingimento e acabamento. 
Poder sequestrante de quaisquer iões metálicos em solução aquosa que podem  conduzir à 
descoloração da fibra a ser processada. 
EKOLON BPA 
Dispersante e sequestrante de base fosfonada, adequado para o tingimento, ensaboamento 
e branqueio de todo o tipo de fibras em geral. Não sequestra os metais contidos nos coran-
tes. Aniónico 
DADORES E TAMPÕES 
EKOCID ACD 
Produto dador e tampão de ácido, mantendo o pH ajustado segundo a quantidade aplicada. 
O seu efeito não é alterado pela temperatura conforme se vê pela tabela. 
RIALK F 
Produto funcional como dador de alcalinidade aos banhos de tingimento efectuados com 
corantes reactivos. Este produto obtém-se por síntese, para substituir os álcalis normalmen-
te utilizados (Soda cáustica, Soda Solvay).  
VARIOS 
EKOCLEAR TR 
Agente redutor concentrado, alternativo ao hidrosulfito de sódio estabilizado.  
HIDROSOL EA 
Agente redutor para várias aplicações.  
EKOSOL RVA 
É uma resina não iónica e por isso miscível com a maior parte dos produtos utilizados em 
aprestos, tais como, amido, albumina ou derivados de celulose solúveis em água  



 

 
EKODETER—PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA 
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6200-483 TORTOSENDO 
 


