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BIOSAN DETERGENTE DESINFETANTE E 

DESODORIZANTE CONCENTRADO 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Detergente de limpeza e desodorizante biodegradável, formulado com uma combinação de tensioativos, 
emulsionantes, desodorizantes e perfume fresco e agradável. 
 

PROPRIEDADES 
 

Excelente capacidade de lavagem e desodorização, eliminando os odores desagradáveis. Com elevado 
poder residual, deixa um agradável perfume após a limpeza. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Concebido para a lavagem e desodorização em todo tipo de superfícies duras e resistentes à água, tais 
como: azulejos de cerâmica, superfícies sintéticas, madeira envernizada, pedra natural e artificial, 
espelhos, porcelana e esmalte. 
 

MODO DE APLICAÇÃO 
 

Deve ser utilizado diluído até 2% conforme o grau de sujidade. 
 

Aplicação com uma esfregona, pano ou escova: 
Dosear o produto para um balde com água, aplicar a solução com esfregona e remover a solução suja. 
 

Aplicação por pulverização: 
Dosear o produto para a garrafa pulverizadora com água, pulverizar a solução num pano húmido e limpar. 
Em manchas deve pulverizar o produto diretamente, deixar atuar e remover a solução suja. Usar um 
esfregão com esponja para remover sujidades difíceis. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Magenta/Azul/Amarelo 
Densidade: 1,01 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Floral/Alfazema/Limão 

pH: 8 ± 0,5 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas 
extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Não requer recomendações especiais de utilização. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


