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BIO MELT 
TRATAMENTO ORGÂNICO DE 
ESCOADOUROS E CANOS 
 
 

Procedimento ecológico e 
biológico para o tratamento, 
manutenção e eliminação de 
odores e obstruções de origem 
orgânica dos escoadouros em 
geral. 
 
 

PORQUÊ?  O BIO MELT é um produto com ativadores BIOLÓGICOS e DESODORIZANTES 
DE ORIGEM VEGETAL de elevada concentração. Mantém limpos os 
escoadouros, canos, filtros de gordura, fossas biológicas, fossas sépticas e 
poços, destruindo as incrustações, resíduos animais e orgânicos, gorduras, 
sujidades, etc. 
 
MINIMIZA AS OBSTRUÇÕES: a sua ação de degradação dos resíduos 
mantém limpos os canos, escoadouros, etc. 
ELIMINA OS MAUS ODORES: desenvolve uma ação IMEDIATA sobre os maus 
odores. 
SOLUCIONA O ESCOAMENTO LENTO: a utilização do BIO MELT num 
escoadouro com curso de água lento soluciona o problema em apenas 
algumas horas. 
 

Propriedade Valores  

Aspeto Líquido incolor – odor característico de extratos vegetais 

pH 14,0 

Densidade relativa 1 kg/l 

Pool bacteriano-

enzimático Esporos estabilizados do género Bacilo natural (não OGM) 

Contagem de bactérias 

U.F.C. 

100 000 000/ml (100 x 106) * 

 
 

Classificação Grupo 1 segundo D.L. Núm. 81/08 (Itália) 

Metabolismo Anaeróbico facultativo e anaeróbico 

Toxicidade  Nenhuma 
 

  

* Valor de importância fundamental – Determina a concentração e a eficácia do produto. Algumas empresas, com o 

objetivo de dificultar a compreensão da concentração da contagem de bactérias, limitam-se a indicar um número 10, 
20, 30, 40, 50 seguido de um número x10 elevado a 5, 6, 7. O valor deve ser multiplicado da seguinte forma: 
1. Registar o primeiro número (100, no nosso caso). 2. Acrescentar um número de ZEROS igual ao número expoente 
elevado (6, no nosso caso), obtendo-se assim a contagem de bactérias. 
 

COMO? 
 

INTERVENÇÃO “SHOCK” em escoadouros com um curso de água lento: 
Verter ½ garrafa no escoadouro a tratar, certificando-se de que o escoadouro 
não será utilizado durante, pelo menos, um período de 4 a 6 horas. 
MANUTENÇÃO: 100 ml de produto duas vezes por mês em todos os 
escoadouros da casa (à noite, quando os escoadouros já não estejam a ser 
utilizados).  
 

         
 
                               

FORMATOS 

 
 
  
  Código do produto 

 
 
 
Recipiente 

 
 
 
Embalagens 

 2MY001SPPT 
EAN 8020089990216 

Garrafa de 1 l 
 
 

Caixas de 12 un. 
 
 
 

 


