
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Probiocleane® 

Um detergente 
enzimático de 

elevada eficácia, 
mesmo em situações 

extremas. 

 

Inteiramente 

biológico, 

concentrado e eficaz 
na degradação e 

remoção de gordura, 
óleos e resíduos 

orgânicos presentes 
em pisos e 

superfícies. 

Probiocleane®  
 
Contém enzimas lipolíticas que se tornam activas na presença de emulsões de 

água, levando à sua rápida degradação, actuando mesmo depois da lavagem 
devido à sua acção residente nos locais de aplicação.  

 
Usado regularmente, promove a remoção de manchas e evita a formação de 

incrustações de resíduos orgânicos, aumentando assim, a eficiência de sistemas de 
drenagem e evitando custos com limpezas periódicas. 

 

Como o fazemos? 
 

Usamos enzimas capazes de quebrar as ligações químicas de moléculas de cadeia longa (como óleos e 
gorduras) na emulsão resultante da aplicação do produto. 

Cada enzima é capaz de degradar milhares de moléculas de óleo ou gordura em segundos. 
Na sua composição, conta com sistemas biológicos altamente reactivos e capazes de continuar a produzir 

enzimas, permitindo que a acção persista mesmo depois de enxaguar o local de aplicação. 
 

É uma solução que permite: 
 

 Lavar os hidrocarbonetos da superfície; 
 Em três minutos, verificar uma remoção completa de manchas de hidrocarbonetos, sem ser 

necessária uma segunda lavagem; 
 Evitar custos com a gestão de resíduos; 

 Actuar nas manchas de hidrocarbonetos e gordura logo após o primeiro contacto; 
 Em segundos, baixar a tensão superficial na interface óleo-água e inicia a formação de pequenas 

micelas, com alguns micras de diâmetro que se libertam das superfícies e, como estão estabilizadas 
por uma camada de tensioativos, não voltam a juntar-se. 
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Modo de aplicação 
 

Usar com diluições mediante o grau e natureza da sujidade, não ultrapassando 1/25. 
Quando em conjunto com aquecimento de água (nunca superior a 75 graus), diluição de 3%. 

Deixar actuar o produto durante alguns minutos e enxaguar com jacto de água, preferencialmente. 
Recomenda-se a utilização do produto sem misturar com detergente ou outros agentes químicos pois podem 

comprometer a sua eficácia. 
O produto actua nas águas residuais resultantes do processo de lavagem diminuindo o seu CQO e CBO. 

 

Aplicações 
 

Nas estradas, após um derrame acidental de óleo e da utilização de absorventes em pó ou granulados, deve 
ser feita a lavagem dos pavimentos de forma rápida. 

Na impossibilidade de encaminhamento adequado do resultado das lavagens, para bacias de retenção, o 
Probiocleane® inicia imediatamente um processo de degradação das micelas de óleo formadas. 

Limpeza de pavimentos cerâmicos, de pedra, asfalto e madeira. Remoção de manchas em pavimentos e 
superfícies, prevenção de incrustações de resíduos orgânicos, remoção e prevenção ecológica de manchas 

negras, provocadas pelo crescimento de fungos. 
Uso recomendado em pavimentos porosos devido à acção continuada do produto como pedras não polidas, 

asfalto, decks de embarcações com madeira não tratada. 
Testes realizados em estradas de alcatrão, permitiram demonstrar que bastam cerca de três minutos para 

que se verifique a remoção completa de manchas de hidrocarbonetos, sem ser necessária uma segunda 
lavagem. 

Todos os testes foram realizados sem recorrer a enxaguamento à pressão. 
 

Rendimento 
 
A remoção de uma mistura de hidrocarbonetos absorvidos à superfície, mostra que mesmo com uma diluição 

de 1:10 existe um decréscimo significativo na concentração residual dos hidrocarbonetos não eluídos na 
lavagem. 

Assim, a utilização do Pro Bioclean garante que o impacto de um derrame de óleo é minimizado, uma vez que 
o produto traz consigo agentes de degradação biológica semelhantes aos que a Natureza já utiliza. 

 
Para a degradação completa de 1 litro de óleo de motor, são necessários 70gr de nutrientes, 2,6kg de 

oxigénio e microrganismos. 
O Probiocleane® é o único agente de limpeza formulado tendo este dado em consideração. 

Incorpora microrganismos produtores de enzimas que iniciam a degradação de óleos, logo após a lavagem. 
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Características 
 

Aspecto: líquido; 
Cor: branco; 

Ph: 7,0-7,2; 
Odor: característico. 

 
 

Não tóxico, não nocivo.  
Não causa reações alérgicas.  

Sem necessidade de rotulagem especial. 
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