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DESENGORDURANTE DISSOLVENTE DE HIDROCARBONETOS BIOTECNOLÓGICO

Características
BIODEP-100 é um desengordurante biotecnológico de 
origem 100% vegetal. Facilmente emulsionável em água, 
sem odor, sem compostos orgânico voláteis e 100% 
biodegradável.  

Propriedades:
BIODEP-100 é um desengordurante extremamente eficaz na 
limpeza de todo o tipo de hidrocarbonetos: petróleo leve e 
pesado, óleos, massas asfalticas, gasolina, gasóleo, etc…

BIODEP-100 é uma excelente opção para efectuar trabalhos 
de limpeza em todo o circuito petrolífero, desde a perfuração 
e exploração até ao transporte, stockagem e refinação.

Limpeza de depósitos de stockagem de gasóleo, gasolina, 
querosene, petróleo ou petróleo pesado.

Vantagens:
•Excelente eficácia de desengorduramento

•Desengordurante biotecnológico

•Utilização até 3% em água

•Isento de solventes, sem COV

•Sem odor

•Não tóxico

•Biodegradável a 100%

•100% de origem vegetal

•Apresenta uma elevada segurança, sendo um produto 
adequado a empresas com certificação em Gestão da 
Segurança e Saúde no Trabalho OHSAS 18001. 

Precauções
Produto muito concentrado. Não deixar ao alcance 
das crianças. Efectuar sempre um teste para 
determinar a compatibilidade e o resultado 
apropriado. Produto Químico: Leia sempre a 
rotulagem antes de utilizar. Não é um produto de 
transporte rodoviário perigoso.

Utilização:

As dosagens habituais de BIODEP-100 são de 3% a 20%.

Para limpezas de preparação de pintura utilizar a 3% 
BIODEP-100 para eliminar todo o tipo de sujidade orgânica e 
inorgânica das superfícies.
Em limpezas de alcatrão recente, utilizar entre 30% a 50%. 
Para ser utilizado como anti-aderente nos camiões de 
transporte de alcatrão e massas asfálticas diluir o BIODEP-
100 a 20%.
São possíveis dosagens superiores ou inferiores às 
indicadas, mediante a realização de ensaios prévios.

Características técnicas

Função Principal:
Desengordurar e 

dissolver 
hidrocarbonetos

Densidade relativa: 890 g/cm3

Ponto de auto 
inflamação: >300º C

Percentagem de COV 0 %


