
Composto por microrganismos
benéficos e enzimas naturais.

Biodegradador 
100% natural

Casas  Prédios  Condomínios  Hotéis  Restaurantes

BIOCLEAN

Produto biológico, totalmente natural

que age reduzindo os maus odores

e consumindo a matéria orgânica

acumulada nos sistemas.

Elimina os maus odores dos ralos

Reduz as manutenções da caixa de gordura

Consome a matéria orgânica das tubulações

Consome o lodo das fossas

www.braspecbiotecnologia.com



www.braspecbiotecnologia.com

Antes de qualquer aplicação deve-se diluir a dose recomendada em água.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Dose: 2 medidas
Frequência: Em casos onde haja grande acúmulo de sedimentos na caixa de 
gordura recomenda-se aplicar duas doses por semana nas primeiras 2 semanas, 
após a segunda semana aplicar 1 vez por semana. Para doses de manutenção 
sugere-se aplicações quinzenais.

Ralo pia da cozinha (Caixa de gordura):

Frequência: a cada 15 dias.
Dose: 1 medida
Ralos do banheiro (pia e box):

Dose: 2 medidas
Frequência: Em casos críticos aplicar até duas vezes na semana durante as 
primeiras duas semanas. Após a segunda semana utilizar uma dosagem semanal. 
Para fins de manutenção aplicar a cada 15 dias.

Fossas:

*De modo geral recomenda-se a diluição da dosagem em 5 litros de água (balde)

Fossas Sépticas - Dose: 6 medidas aplicadas no vaso sanitário do apartamento do 
último andar. 
Frequência: 1 aplicação semanal.
Caixas de Gordura - Dose: 6 medidas aplicadas no ralo da pia do último andar. 

Condomínios e Edifícios:

Caso a caixa de gordura esteja transbordando, muito cheia recomenda-se realizar a 
retirada do material sólido. 
Dose: 2 medidas para cada 100 refeições preparadas. Diluir em balde de 5 litros
Frequência de aplicação semanal.

Restaurantes, bares, cozinhas industriais:

Dose: 2 medidas de BioClean para cada sanitário. 1 medida para cada ralo de pia. 
1 medida para cada litro de água e despejar diretamente nos mictórios. Aplicar 
semanalmente.
Banheiros químicos: 2 medidas em 5 litros de água despejados diretamente no 
vaso. 2 doses semanais.

Banheiros públicos:

*acompanha
medidor

 



Microrganismos
benéficos e enzimas

naturais

CONSOME A MATÉRIA 
ORGÂNICA E REDUZ 
DRÁSTICAMENTE OS 
MAUS ODORES
‘

‘

4º As bactérias incorporam as 
moléculas que foram 
quebradas, e transformam em 
gás carbônico e água.

3º Ao encontrarem matéria 
orgânica iniciam o processo de 
degradação, secretando 
enzimas que quebram as 
particulas grandes em 
particulas menores

2º Ao despejar a água nos 
ralos, vaso sanitário os 
microrganismos atingem as 
tubulações, caixa de gordura e 
fossas

1º Quando diluídos na água os 
microrganismos são ativados

Modo de ação



Consome a matéria orgânica
sedimentos acumulados,

e reduz os maus odores

TESTE BRUTO
Caixa Retentora de Gordura

Estação de Tratamento Municipal.

Biodegradador 
100% natural

1º dia de
Tratamento

7º dia de
Tratamento
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