
      

Ficha Técnica 
 

LUBACIN BIO-S 
 

Desentupidor biológico 
e desodorizante 

 
CARATERÍSTICAS  
LUBACIN BIO-S é uma formulação em pó composta por micro-organismos, enzimas e elementos 
nutritivos que degradam a matéria orgânica em decomposição (gorduras, proteínas, amidos e celuloses, 
etc.) nos desaguadouros, fossas céticas e gorduras de cozinhas.  
O uso de LUBACIN BIO-S é particularmente adequado para o tratamento preventivo das canalizações, 
facilitando 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 os 
catering, hotelaria e coletividades. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Introduzir, sem abrir, um saco de 200 g de LUBACIN BIO-S num balde com água morna de preferência 
de 20 a 40 ºC. Esperar 10 minutos e agitar a mistura até à diluição completa do produto, vertendo uma 
pequena quantidade de cada um dos desaguadouros do estabelecimento. 
O tratamento deve ser feito no final do dia de trabalho e antes do dia de encerramento do 
estabelecimento, a fim de permitir mais tempo para trabalhar sem interferência com outros produtos. 
 
DOSE: A dosagem a ser usada sempre será baseada na gravidade do problema, tomando como 
orientação as seguintes indicações. 
Dose inicial: Dois sacos de LUBACIN BIO-S. 
Dose de manutenção: Uma embalagem de LUBACIN BIO-S cada semana. 
Sifões e canos: Para evitar entupimentos, obstruções e maus odores, tome uma dose de LUBACIN 
BIO-S todas as semanas, de acordo com o diâmetro e o comprimento do dreno. 
Fossas sépticas: Para uma melhor liquefação dos restos orgânicos da fossa e para facilitar seu 
esvaziamento, são recomendadas as seguintes doses: 

 Três sacos de LUBACIN BIO-S como dose inicial por cada m . 

 Uma bolsa a cada 15 dias como manutenção por cada m . 

 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Pó 
Cor    Branco 
Odor    Sem adição de fragrancia 
pH           8 
Densidade    1000 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5 kg (25 sacos de 200 gr) 
 
PRECAUÇOES 

   Atenção 

 

Indicações de perigo: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave.  
Conselhos de prudência: P264: Lavar cuidadosamente após manuseamento. 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. P337+P313: Caso a irritação ocular 
persista: consulte um médico. 
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o 
Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250. 

 
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. 


