
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proenzim 

Néftis AFC 
 

Agente de 
degradação biológica 

(exumações) 

 

Potenciador de 
processos de 

decomposição em 
exumações não 

consumadas.  

 

PROENZIM NÉFTIS AFC 
 

É um produto inteiramente ecológico, concentrado, destinado a potenciar a 
decomposição de matéria orgânica no solo, sempre que se verifiquem exumações 

não consumadas.  
Devido às actuais limitações à decomposição biológica nos solos cemiteriais e em 

câmaras aeróbias, é frequente ocorrer uma degradação incompleta, havendo 
necessidade, nestes casos, de novas inspecções com a periocidade de dois anos.  

 
Devido às suas características de rápida absorção de soluções aquosas, presença 

de nutrientes e microrganismos de rápido crescimento, o Proenzim Néftis AFC, 

potencia a degradação local até à completa mineralização do esqueleto. 

 

Vantagens 
 
É um produto altamente concentrado, capaz de provocar a imediata reactivação dos processos de degradação 

por aumento da disponibilidade de nutrientes e microrganismos. Capaz de actuar num largo espectro de 
situações, quer a nível do solo como em câmaras aeróbias. 

 
Acelera a decomposição de zonas parcialmente degradadas de cadáveres, contribuindo para uma gestão mais 

eficiente dos espaços em cemitérios.  
A embalagem, em saco hidrofílico, é resistente e permite total segurança no manuseamento do produto. 

 
Proenzim Néftis AFC dá resposta às limitações decorrentes dos processos de exumação não consumada. 

A ação de Proenzim Néftis AFC reativa e incrementa os processos de degradação, até completa mineralização 
do esqueleto 

 

Modo de aplicação 
 

Pelo facto de o produto ser embalado em bolsas hidrofílicas não é necessário a abertura da embalagem. 
Dispersar uma bolsa em aproximadamente 20l de água, até ser formado um gel.  

Verter o conteúdo, espalhando uniformemente, ao longo das zonas não inteiramente degradadas. 
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Características 

 
Aspecto: Sólido, em pó. 

Cor: Branco. 

Massa volúmica: Aproximadamente 1,1 kg/dm3 a 22ºC. 

Odor: Característico. 
Apresentação: Saco hidrófilo com 200gr x 20 saquetas. 

 
Não tóxico, não nocivo, não cáustico.  

Não causa reações alérgicas. 
Sem necessidade de rotulagem especial.  

Inteiramente biodegradável. 
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