
      

 

Ficha Técnica 
 

LUBACIN BIO-L 
 

Limpador desodorizante biológico  

para resíduos orgânicos 

 
 
CARATERÍSTICAS  
LUBACIN BIO-L é um produto líquido composto por detergentes biodegradáveis, microorganismos e 
enzimas que degradam a matéria orgânica em decomposição (óleos, molhos, gorduras, proteínas, 
amido, vómitos, etc.). Criado para o controlo biológico de odores em casas de banho, tapetes, baldes e 
caixotes do lixo, esgotos, fossas sépticas, etc. 
É também indicado para o tratamento preventivo das canalizações, o que facilita o bom funcionamento 
dos sistemas de evacuação dos coletores de gorduras, mantendo o equilíbrio biológico e controla os 
maus odores.  
A sua manipulação está livre de qualquer perigo, resultando essencial o seu uso nas cozinhas de 
catering, em hotelaria e coletividades. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Superfícies: Para uma correcta limpeza e desodorização, pulverizar o produto puro ou diluído a 50 % 
em água morna sobre as superfícies a tratar, deixando atuar o produto e não enxaguar no final. 
Desaguadouros e fossas sépticas: Dosear manualmente de 100 a 200 ml por semana, 
aproximadamente. No entanto, a gravidade do problema será o indicador da dose a usar.  
Também pode dosear-se automaticamente com o doseador específico para esta aplicação, regulando a 
dose diária a ser aplicada, dependendo da necessidade em cada caso. 
Os resultados observam-se entre 15-30 dias desde o início da aplicação. 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido opaco 
Cor    Branco 
Odor    Cítrico 
pH           8.7 
Densidade (20ºC)  1022 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 1 e 20 litros 
 
PRECAUÇOES 
 

 
 Perigo 

 

Indicações de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. 
Conselhos de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção 
ocular/proteção facial. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS 
OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de 
contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P310: Contacte 
imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. 
Informação suplementar: EUH208: Contém Mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-
ona y 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1). Pode provocar uma reação alérgica. Não ingerir. 
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de 
Informação Antivenenos Telf. 800250250. 
Contém: Dodecil benzenosulfonato de sódio; Decan-1-ol, etoxilado (6 EO).  

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


