
Produtos biológicos
de limpeza

Na natureza reside
a  perfeição



Produtos de limpeza 
biológicos

A nossa gama de produtos 
biológicos de limpeza é 
especialmente desenhada para 
tratar diferentes problemas de forma 
específica e precisa, fornecendo 
particularidades concretas que os 
produtos químicos convencionais 
não podem oferecer.

Eficácia, eficiência, qualidade e 
segurança são valores presentes 
nos nossos produtos de limpeza 
biológicos criados a partir de 
um sistema altamente eficaz 
estabilizado à base de esporos 
bacterianos.

A nossa gama inovadora oferece 
uma alternativa aos produtos 
convencionais, sendo produtos 
totalmente compatíveis com o meio 
ambiente
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Produto biológico para drenos

Mistura de enzimas e microorganismos que decompõem 
a gordura e detritos acumulados nos drenos causando 
bloqueios. 

Melhora a circulação e evita problemas de odor em tubos 
de pequeno diâmetro de pias, duchas e cozinhas.

Desentupidor biológico

Mistura de enzimas e microorganismos que decompõem 
matéria orgânica, celulose, incrustações, acumulados nos 
drenos causando bloqueios.

Melhora a circulação e evita problemas de odor em tubos 
de pequeno diâmetro de pias, duchas e cozinhas.
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Limpador biológico para superfícies e têxteis

Limpador biológico que efetivamente remove odores e 
sujidades orgânicas. Ideal para tapetes, tecidos e solos 
com manchas orgânicas ou fluidos corporais. 

Útil também para limpeza e eliminação de odores na via 
pública.

Produto biológico para chãos

Produto concentrado de alta eficiência para a limpeza de 
chãos. Tira os maus cheiros e as nódoas, eliminando a 
matéria orgânica.

Bio drain

Bio drain +

Bio clin

Bio floor

Tapetes e tecidos

Chãos
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5kg

5kg

4×5kg

4×5kg



Limpador biológico para lavabos

Produto biológico especialmente formulado para limpar e 
manter os banheiros livres de odores. 

Remove sujidades orgânicas e odores de todas as su-
perfícies do banheiro.

Neutralizador de cheiros biológico

Faz desaparecer totalmente os cheiros. Útil em lugares 
onde os cheiros são causados pela acumulação e degra-
dação da matéria orgânica, gordura, proteínas, urina, etc. 

Por exemplo: tecidos, carpetes, superfícies na indústria 
alimentar e sanita, maquinaria de resíduos e carros.
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Bio way

Bio fresh

Banhos

Neutralizador

16×750ml

16×750ml



Produtos biológicos
de limpeza para cozinhas
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Produto biológico em pó para fossas séticas e recipien-
tes de gordura

Produto biológico à base de culturas de micro-organis-
mos, enzimas e elementos nutritivos para a liquefação e 
digestão de gorduras animais, vegetais e minerais.

Indicado para recipientes de gordura na indústria agroali-
mentar e grandes fossas séticas.

Produto biológico para toaletes químicos

Formulação líquida que contém três cepas de micro-or-
ganismos selecionadas especificamente para o controlo 
dos cheiros e para a degradação dos detritos orgânicos. 
Contém também um agente tensioativo e perfume. 

Concentrado para o tratamento de toaletes químicos de 
autocarros, reboques, comboios, barcos, bares, etc.
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Produto biológico para recipientes de gordura e 
canalizaçoes

Fórmula líquida composta de três matérias seleciona-
das para a degradação e digestão de gorduras, maus 
cheiros, proteínas, amido e celulose. Indicado para 
recipientes de gordura (restaurantes de coletividades) e 
canalizaçoes de cozinhas.

Produto biológico em envelopes hidrossolúveis

Produto biológico à base de culturas de micro-orga-
nismos, de enzimas e de elementos nutritivos para a 
liquefação e digestão de gorduras, proteínas, amido e 
celulose. 

Útil para recipientes de gordura (restaurantes de coletivi-
dades) e fossas séticas.
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25×200g
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