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MELT BIO BAG 
TRATAMENTO ENZIMÁTICO 
PARA ESCOADOUROS E FOSSAS 
SÉPTICAS 
 

Produto hidrossolúvel de elevada 
concentração e rendimento. 
 
 

PORQUÊ?  O MELT BIO BAG é um produto BIOLÓGICO em pacotes hidrossolúveis de elevada 
concentração e rendimento. Elimina de forma natural resíduos animais, vegetais, 
gorduras, etc. A fossa séptica biológica é um depósito onde convergem todos os 

esgotos de uma casa ou local. Não tratar a fossa pode provocar: MAUS ODORES – 
OBSTRUÇÕES FREQUENTES – MAIORES CUSTOS COM PURGAS. 
 
RENDIMENTO ELEVADÍSSIMO: um pacote de MELT BIO BAG equivale a 10-
20 pacotes de produtos semelhantes existentes no mercado para uso doméstico.  
MINIMIZA AS OBSTRUÇÕES: a sua ação de degradação dos resíduos mantém 
limpos os canos, escoadouros, etc. 
REDUZ AS PURGAS: mantendo o bom funcionamento da fossa séptica, o que irá 
exigir menos intervenções de purga com o tempo. 
PRÁTICO e FÁCIL: apenas um pacote por mês na sanita. 
 

 

Propriedade Valores  

Aspeto Pó com ligeiro odor a levedura num pacote hidrossolúvel 

pH 7+/-1 em água a 5% 

Densidade relativa 1 kg/dm3 

Pool bacteriano Diferentes esporos do género bacilos naturais (não OGM) 

Pool enzimático  Diversas enzimas encapsuladas, amilases, proteases, lipases, celuloses

Contagem de 

bactérias U.F.C. 
200 000 000/g (200 x 106) * 

  
 

 
 

 * 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 (200, 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? 
 

Verter 1 pacote de MELT BIO BAG na sanita, deixar água a correr na sanita depois 
de se deitar o pacote.  

FREQUÊNCIA: 1 pacote por mês (ao contrário de outros produtos “semelhantes” 
que requerem mais pacotes todas as semanas).  
   

  

ONDE? 
 

  Escoadouros e fossas sépticas em geral. 

         
                              

FORMATOS 

 
  
 Código do produto 
1YB001SPPT 
EAN 8020089990247 

 
 
Recipiente 
Frasco com 6 doses de 50 g 
 

 
 
Embalagens 
Caixas de 12 un. 
 

 


