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DESCRIÇÃO: 

 

Digestor biológico de gordura. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

 

Indústrias, restaurantes, etc.  

 

FINALIDADE: 

 

Produto digestor de gorduras, para ralos e caixas de gordura. Contém como matéria prima ativa uma 

mistura de microorganismos não patogênicos. Especificamente para a promoção ótima atividade 

enzimática de protease, lipase, amilase e celulase que fornece excelente quebra de amido, 

carboidratos, gorduras, óleos e gorduras.   

 

MODO DE USAR: 

 

1. Remova a tampa do balde e descarte. 

2. Conecte a mangueira do dosador ao balde e aperte bem. 

 

Nota: Se necessário, substitua as baterias do dosador. 

 

A concentração de uso dependerá do tamanho e das condições da caixa de gordura, seguindo as 

seguintes proporções: 

  
Gordura prevista/ Quantidade de produto 

para dosagem diária 

Capacidade  caixa de 
gordura 

Dose 
inicial 

Baixa Média Alta 

0 - 375 litros 1,893 litros 59 - 118 ml 118 - 177 ml 177 - 237 ml 

375 - 1889 litros 3,78 litros 177 - 237 ml 237 - 296 ml 296 - 355 ml 

1890 - 3781 litros 7,57 litros 237 - 355 ml 355 - 473 ml 473 - 591 ml 

3782 - 18927 litros 15,14 litros 473 - 591 ml 591 - 710 ml 710 - 828 ml 

  
Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específico. 

 

VANTAGENS: 

 

 Deixa os ralos livres, reforça a eficiência da caixa de gordura; 

 

 Neutraliza os maus odores; 

 

 Contém bactérias produtoras de enzimas que digerem a gordura e partículas de alimentos; 

 

 Seguro ao meio ambiente, não danifica o encanamento; 

 

 Exclusivo dosador à bateria instalado sob o balcão que dosa o produto automaticamente. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 

a) FÍSICAS 

 
Estado Físico: Líquido límpido a levemente

 turvo 

 

Cor: Incolor a amarelo claro  

  

Odor: Inodoro 

 

pH 100 % : 5,9 -  9,5 

 

Densidade (25°C): 0,985 – 1,015 g/cm³ 

 

Viscosidade (100 rpm, spindle #2, 20° C): 150 – 250 cps   

 

b) QUÍMICAS: 

 

Princípio ativo: Complexo de bactérias/enzimas 

 

Solventes: Contém 

 

PRECAUÇÕES: 

 

PERIGO! Causa danos se ingerido. Contém microrganismos vivos. Pode causar irritação aos olhos. 

Exposições repetidas ou prolongadas podem causar irritação à pele. Evite contato com olhos e pele. 

Usar roupas de proteção adequadas. Usar luvas e proteja os olhos durante a aplicação do produto. 

Para maiores informações, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico 

(FISPQ).  

 

VALIDADE: 

 

24 meses a partir da data de fabricação.  

 

EMBALAGEM: 

 

Bombona de 20 litros. 

 

Registro no  M.S. N
0
:  3.0053.0786 

 
PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB 

 


