BIO AQUA 100
Tratamento biológico
para canalizações.
Complexo para
sistema de drenagem
e saneamento,
apoiados num
complexo de
microrganismos
produtores de
enzimas.

BIO AQUA 100
As formas tradicionais de manter uma rede de saneamento sem entupimentos,
maus cheiros e reparações devidas à corrosão usam produtos químicos agressivos
(ácidos e bases fortes) e manutenções demoradas.
O BioAqua 100, com um complexo de microrganismos produtores de enzimas que,
de forma natural, degradam gorduras nas paredes e cantos de cozinhas, limpam
caixas de visita, removem incrustações e depósitos de calcário, sequestram maus
odores e combatem pragas de insectos associadas aos sistemas de saneamento.

Vantagens
Usamos sistemas biológicos contendo microrganismos ambientais e enzimas que degradam, de forma
natural, óleos, gorduras, fibras, açúcares e outros resíduos que se acumulam nos sistemas de esgoto e
drenagem. A acção persiste ao longo do tempo, uma vez que os mesmos sistemas biológicos continuam a
produção de enzimas horas depois da aplicação no local.
Desta forma, a sua acção é sempre superior a qualquer produto químico que se esgota depois de uma reacção
inicial.

Modo de Aplicação
Aplicação
Caixas de gordura
(restaurantes)
Ralos de cozinha
Sistemas colectores
(redes de saneamento)
Lavagem de pavimentos

Tratamento Inicial

Tratamento de Manutenção

Cinco litros diários, vazados directamente para a
caixa ou digestor.
Aplicação no período de menor actividade laboral.
Cinco litros diários, na primeira semana, por cada
mil litros de capacidade.
Aplicação no período de menor actividade laboral.
Cinco litros diários, na primeira semana, por cada
cinco mil litros de descarga.
Aplicar o produto no final do período laboral.
Não aplicável

Um litro por cada quinhentos litros de aplicação,
no período de menor actividade laboral.
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Dois litros, de dois em dois dias, por cada dez
mil litros de descarga. Aplicação no período de
menor actividade.
Três litros diários por cada colector. Aplicar o
produto no final do período laboral
Diluir cem ml de produto num balde de água
limpa e usar na última passagem no chão

Não misturar o produto ou aplicar com detergentes convencionais ou lixivias.
Consulte a nossa gama de produtos ecológicos para limpeza de superfícies compatíveis com planos de
tratamento e manutenção de sistemas de saneamento.
Compatível com outras gamas de produtos destinados ao cumprimento de planos de limpeza e higienização
HACCP.

Informação técnica
Aspecto: Líquido
Cor: Azul
pH: 7,0 - 8,4
Odor: Perfumado, característico.
O sistema biológico ÁQUA100 permite degradar, enzimaticamente, os depósitos de gordura e calcário que se
acumulam nas canalizações.
Simultaneamente, sequestra moléculas que produzem maus odores e limpa em profundidade todos os
resíduos orgânicos que podem servir de alimento a insectos infestantes.
Não tóxico, não nocivo.
Não causa reações alérgicas.
Sem necessidade de rotulagem especial.
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