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Biosupra Organic

enzimáticos 360

Enzimático, 100% orgânico, para lavagem
de vias urbanas com ação de controlo
biológico.
// Lava em profundidade, com ação de
controlo Biológico.
Máxima segurança na sua aplicação;
Produto 100% orgânico e biodegradável;
Solução completa para a limpeza urbana
moderna;
Fórmulado a partir de matérias primas
ecológicas e orgânicas.
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1. Cumprimentos do Decreto-lei no 35/2017,
na proibição de utilização de produtos nefastos
ao ambiente e Homem em locais públicos.

2. Mão de obra necessária, para todas as
ações que a limpeza urbana necessita
(lavagem e deservagem).

3. Utilização de produtos de base química, que
requerem cuidados extremos na sua aplicação
e manuseamento.

4. Garantir a segurança das pessoas que
utilização as vias públicas, no periodo de
limpeza urbana.

1. Não é um fitofármaco sendo um produto
orgânico de componente biológica, indicado
para aplicação na limpeza urbana com toda a
segurança, respeitando o ambiente.

2. Tem uma abrangência completa na limpeza
urbana, pois lava e tem uma ação biológica
secundária, tudo numa só aplicação.

3. É um enzimático à base de matérias primas
ecológicas,
100%
orgânico,
100%
biodegradável e sem qualquer impacto para os
seres humanos, animais e ambiente.

4. Não cria vapores ou nuvens tóxicas na sua
aplicação, não existindo contra indicações ou
limitações na sua aplicação, no que diz
respeito à proibição de circulação.
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Biosupra Organic

Vias urbanas (passeios, estradas, valetas e caminhos, áreas
industriais, áreas industriais, áreas urbanas, espaços
verdes, vias-férreas, canais, etc.);
Câmaras Municipais;
Juntas de freguesia;
Empresas de limpeza urbana.

BIOSUPRA ORGANIC, deve ser aplicado até 1:39 partes de água consoante o nível de lavagem e de
controlo biológico que se queira obter. 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 a emulsão seja plena. A diluição
recomendada para todo o tipo de situações com 100% de eficácia, é a proporção de 1:25 partes de água.
Aspecto Líquido
Cor Amarelado
Aroma Cítrico
Densidade 0,880 kg/dm3 ± 50 gramas
Índice de Refração 1,450 - 1,470

Aspecto
Cor
Aroma
Matéria ativa
PH

Líquido
Amarelo
Caracteristíco
+ 82%
6,8 – 7,2

