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Generalidades

O DEOSPOR está indicado para utilização em
colectividades, hospitais, hotéis, restaurantes,
piscinas, ginásios, escolas, etc., nas seguintes
aplicações:
• controlo de odores desagradáveis em casas
de banho, urinóis, duches, sanitas, vestiários,
etc.;
• remoção de manchas de natureza orgânica
(urina, vomitado, fezes, erva, sangue, gordura,
vinho, café, leite, chocolate, etc.) de alcatifas e
tapetes;
• pré-lavagem, mediante imersão, de roupa
branca, fatos-macacos, uniformes, camisas,
etc.;
• limpeza de viveiros de animais, camas para
gado e para animais domésticos;
• limpeza e desodorização de caixotes de lixo.

Campos de aplicação

Modo de utilização

O DEOSPOR contém uma mistura de
enzimas e de estirpes bacterianas do género
BACILLUS, seleccionadas de forma a garantir
que o produto se paute por uma capacidade
de degradação rápida de um vasto espectro
de substâncias orgânicas como, por exemplo,
gorduras, óleos, proteínas, amidos, açúcares
e celulose.
O DEOSPOR é, por conseguinte, um líquido
biológico específico para a acção
metabolizante e a biodegradação de resíduos
orgânicos.

Como redutor de odores nas casas de banho:
diluir em água, numa proporção de 5-10%, e
lavar a superfície. Nebulizar DEOSPOR puro na
superfície ainda húmida. Para prevenir os odores
desagradáveis, lavar diariamente as zonas
críticas com uma solução de DEOSPOR em
água, numa proporção de 3-5%.

Para remover manchas: aspirar a superfície.
Molhar a zona manchada com água. Nebulizar
DEOSPOR puro e esperar 30 minutos. Enxaguar
com água e absorver ou aspirar.

Pré-lavagem de roupa (pôr de molho): imergir a
roupa numa solução a 3-5% de DEOSPOR e
água morna (20-30 °C). Deixar de molho durante
3 a 4 horas antes de efectuar a lavagem normal
da roupa. Aplicar o produto puro nas manchas
mais difíceis.

Viveiros de animais, camas de gado e de animais
domésticos: diluir em água, numa proporção de
10%, e lavar a superfície. Para prevenir os
odores desagradáveis, lavar diariamente as
zonas críticas com uma solução de DEOSPOR
em água, numa proporção de 3-5%.

Caixotes do lixo: diluir o produto em água, numa
proporção de 10%, e nebulizar sobre a superfície.

DEOSPOR
Biodesagregador de odores e manchas
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Características técnicas

DEOSPOR

COMPOSIÇÃO mistura de estirpes bacterianas do género BACILLUS, enzimas

ASPECTO FÍSICO Líquido branco lácteo

PERFUME Característico

PESO ESPECÍFICO: 1,01

TOTAL DE BACTERIAS 20.000 ufc/ml

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Completa

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Agitar antes de usar. Não misturar com outros produtos. 
Conservar fora do alcance das crianças. 
Manter o recipiente ben fechado. Lavar as mâos depois da 
utilização.  

12 x 1 Lt.
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