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PT

2410

BIO BACT

DESCRIÇÃO Produto biológico enzimático elimina odores, para manutenção de canalização, tubos de 
esgoto, esgotos

CARACTERÍSTICAS Produto neutro, não agride os materiais em que toca
A utilização do produto com regularidade mantém em perfeita eficiência e reduz os custos 
de manutenção e eliminação de fossas biológicas, fossas sépticas, escoadouros, armadilhas 
e separadores de gordura 
Diluído numa solução, pode ser utilizado para o tratamento antiodor dos resíduos e dos seus 
recipientes de armazenamento e recolha

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

Deitar o produto, na dose devida, diretamente no lavatório ou no tubo de drenagem 
desejado. Dosagem: Tratamento inicial ou de choque: 400 - 600 ml de produto. Tratamento 
de manutenção: 120 - 180 ml de produto, 1 vez por semana. Tratamento antiodor: aplicar 
o produto, diluído na proporção de 10-20 ml/litro de água, diretamente nos resíduos e nas 
superfícies. Para maior eficácia do produto, fazer os tratamentos depois de terminar as 
operações de limpeza.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: Líquido opaco amarelado/esbranquiçado
pH: 6,5 +/- 0,5
Peso específico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma 
especificação.

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e 
escondida, antes de usar.

PRECAUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO

O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das 
respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações 
sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança.

CERTIFICAÇÕES / 
CONFORMIDADE

O produto não contém tensioativos

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.
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N CODE 2410 EAN 8032680392535
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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