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Generalidades

Fossas sépticas: 500 ml. por cada 2000 l de
capacidade do reservatório séptico.
Inicialmente, deitar uma dose no WC e deixar
correr a água. Em caso de reservatórios
entupidos ou que deitem maus cheiros, deitar
2-4 l directamente no reservatório. Como
manutenção posterior, aplicar mensalmente
250 ml.

Fossas de recolha de óleo: 100-150 ml. para
fossas de capacidade <0,5 m3; 200-300 ml.
para fossas de capacidade >0,5 m3. Deitar
diariamente uma dose na conduta mais próxima
da fossa. Em seguida, adicionar 1/2 litro de
água tépida.
Canalização: 100 ml. para cada 5 cm. de 
diâmetro. 2-4 vezes por semana 

Modo de utilização

O SPORESAN é um líquido biológico à base
de culturas de bactérias e de enzimas,
específico para a metabolização e a
biodegradação de resíduos orgânicos.
O SPORESAN contém uma mistura 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. A velocidade da actividade de
degradação foi extremamente aumentada em
virtude da adição de enzimas. Na verdade, a
associação de estirpes bacterianas a enzimas
provoca um ataque duplo de todos os
resíduos orgânicos.
A utilização continuada de SPORESAN
permite evitar o recurso a desincrustantes e a
desentupidores à base de produtos
corrosivos, evitando assim os inconvenientes
que a utilização destes produtos apresentam
para o ambiente. O SPORESAN exerce uma
acção de prevenção contra a formação de
acumulações de gordura e de odores
desagradáveis. O SPORESAN degrada a
matéria orgânica, transformando-a em água e
anidrido carbónico, com grande benefício
para a rede de esgotos e as instalações de
depuração e eliminação.

Desengorduramento tanques: por meio de
uma bomba doseadora ou manualmente
aplicar a dose recomendada de acordo com o
número de refeições que são servidas:

400 refeições / dia: ml 400-500.
800 refeições / dia, 600-700 ml.
1.000 refeições / dia: 800 ml.
1.500 refeições / dia: 1,2 lt.
2.000 refeições / dia: 1,5 lt.

SPORESAN
Biodesagregador de resíduos orgânicos para 
fossas biológicas

Este produto destina-se a ser utilizado nas
indústrias alimentares, nas grandes cozinhas,
nas empresas de limpeza urbana, etc., nas
seguintes aplicações:
• Manutenção de tubagens de despejo, para
prevenir a formação de entupimentos devidos à
acumulação de matérias orgânicas sólidas.
• Manutenção de fossas de recolha de óleo e
de cubas de desengorduramento de cozinhas e
de indústrias alimentares, para evitar o
entupimento das condutas e dos filtros,
provocado pela acumulação de gorduras, e
para evitar a formação de odores
desagradáveis, devidos à sua fermentação.
• Fossas sépticas, para regeneração da flora
bacteriana, eliminando odores desagradáveis e
entupimentos.
• Limpeza dos caixotes de lixo, para eliminação
dos odores desagradáveis e da carga
bacteriana.

Campos de aplicação
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SPORESAN

Natureza dos perigos e conselhos de segurança

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Não misturar com outros tipos de produtos.  
Agitar o recipiente antes de usar.
Conservar o recipiente bem fechado à temperatura de 5 a 
35ºC.

4 x 5 Lt. 

Embalagem
4 x 5 Lt.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO mistura de estirpes bacterianas do género BACILLUS, enzimas,
perfumes, corantes

ASPECTO FÍSICO Líquido branco lácteo

PERFUME Característico

PESO ESPECÍFICO: 1,0

TOTAL DE BACTÉRIAS 30.000 cfu/ml

SOLUBILIDADE NA ÁGUA Completa
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