
 

 

  

bioset desinfetante360 

Bio-Álcool para Lavagem de Superfícies 

com Ação Repelente de Insetos 

// Multiusos, germicida, bactericida, 

biodegradável 

• Poderoso desinfetante de tripla ação, não 
tóxico 

• Repelente de insetos nas superfícies lavadas 
com Bioset 

• Seca rapidamente, composição bio-álcool 

• Eficaz e rápido na destruição de 
microrganismos 

• Não ataca metais sensíveis, borrachas ou 
materiais sintéticos 

• Ação residual.  

• Agradável aroma.  

1. Produtos diferentes para limpar e 

desinfetar 

 

 

 

2. Insetos persistentes 

 

 

3. Cheiros desagradáveis. 

 

4. Pavimentos molhados depois de limpos. 

1. Bioset combina a ação desengordurante 

com a ação germicida e bactericida permitindo 

destruir microrganismos ao mesmo tempo que 

lava as superfícies. 

 

2. Bioset tem a propriedade de repelir insetos: 

moscas, mosquitos, formigas, etc. A sua ação 

residual permite que a repelência 

natural perdure mais tempo. 

 

3. Desodoriza de forma eficaz deixando no ar 

um forte e agradável aroma a rosas frescas 

que se mantém durante muito tempo. 

 

4. Devido à sua composição com bio-álcool os 

pavimentos e superfícies secam rapidamente 

ficando com um brilho natural. 



 

 

 

bioset desinfetante360 

• Escolas 

• Restaurantes, cafés, pastelarias 

• Hóteis, cervejarias 

• Lares, infantários 

• Hospitais e clínicas 

• Pavimentos industriais de oficinas 

• Parques campismo, casas de campo 

• Explorações agrícolas, pecuárias, canis 

• Veículos transporte animais, contentores do lixo... 

Bioset pode ser diluído em água de 0,5 até 1/100, com esfregona, pano ou pulverização, consoante o tipo 

de limpeza, desinfeção, desodorizarão e repelência a efetuar. 

Deixe atuar durante alguns minutos sem necessidade de enxaguar com água limpa. 

NOTA 

Dado que se trata de um produto desengordurante e de largo espectro germicida, quando utilizado 

frequentemente e concentrado, poderá afetar ligeiramente a pele das mãos, pelo que se recomenda o 

uso de luvas de proteção para o uso do produto na forma concentrada. 

Aspeto Líquido 

Cor Rosa claro 

Aroma Rosas frescas 

pH 7,0 - 9,0 

Matéria ativa % 14,0 - 16,0 

 


