
 

 

 

biosupra organic enzimáticos 

Enzimático, 100% orgânico, para lavagem de vias 

urbanas. 

// Descrição:  

BIOSUPRA ORGANIC é um agente de limpeza ecológico, de última 

geração, 100% biodegradável e de componente biológica, formulado a 

partir de tensioativos derivados de fontes naturais, especialmente 

indicado para a limpeza de passeios em profundidade, através de 

processos bio enzimáticos. 

// Propriedades:  

BIOSUPRA ORGANIC é um poderoso agente de limpeza urbana de 

atuação rápida, para utilização em passeios, pavimentos de pedra, 

betão e alcatrão, podendo ser aplicado em superfícies verticais como 

muros, paredes rebocadas ou pintadas e ainda em telhas, etc. 

// Composição:  

BIOSUPRA ORGANIC é uma combinação de sais de tensioativos 

naturais, derivados de ácidos gordos especifícos, enzimas e 

saponificantes naturais. 

 

// Campo de Aplicação:  

BIOSUPRA ORGANIC, destina-se a ser utilizado em vias urbanas por 

câmaras municipais, juntas de freguesia e empresas de limpeza 

urbana, limpando em profundidade os pavimentos, mesmo com 

presença de musgos, liquenes, plantas herbáceas ou qualquer detrito 

biológico. Este produto não se destina a utilização como herbicida na 

deservagem dos passeios ou pavimentos, todavia, da sua aplicação 

podem resultar efeitos secundários adversos sobre a vegetação 

espontânea. 

// Modo de Emprego:  

BIOSUPRA ORGANIC, pode ser aplicado até 1:39 partes de água 

consoante o nível de lavagem que se queira obter. Para uma eficácia 

a 100%, numa primeira passagem e independentemente do estado, 

recomenda-se aplicação na proporção de 1:25 partes de água. 

A mistura apenas deve ser feita na altura da preparação e requer a 

adição de Biosupra Organic à água e não o seu contrário, para que a 

emulsão seja plena. Aplicar por pulverização com o NEBU HB ou 

equipamento equivalente.  

// Armazenagem:  

Recomenda-se a armazenagem fora do alcance das crianças, na 

embalagem original, fechada, em locais frescos e longe das fontes de 

calor e da luz solar direta. 

// Informações da DGAV:  

O produto em causa está fora do âmbito do Regulamento (CE) n.º 

1107/2009 e, também, fora do âmbito do Regulamento (CE) n.º 

528/2012 face à sua utilização como detergente. 
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Aspeto Líquido transparente 
ou ligeiramente opaco 

Cor Amarelo escuro 

Aroma neutro  

// Propriedades:  

pH  

 

6,3 – 7,2 

 % Matéria Ativa > 84 

 


