
Exemplo de aplicação do ENZIMEX

CARACTERISTICAS

Liquido de reacção química neutra, cor
azul, cheiro agradável a ervas do
bosque.

Produto não sujeito a etiquetagem de
nocividade e toxicidade segundo as
directivas europeias.

Biodegradabilidade superior a 90%.

PROPRIEDADES

ENZIMEX é um destruidor de odores à
base de bactérias e enzimas
seleccionadas conforme a norma
AFNOR NFX 44201.

ENZIMEX penetra, emulsiona e
liquidifica aglomerados orgânicos
provocando a sua destruição biológica.
Desta forma, ENZIMEX combate com
rapidez os maus cheiros: odores
podres, de urina, fecais, etc.

ENZIMEX combate ainda a origem dos
maus cheiros controlando deste modo
o desenvolvimento das fermentações
bacterianas.

Quando utilizado regularmente em
sanitas, sifões, urinóis, etc. evitam-se
as obstruções dos circuitos de
evacuação.

A aplicação de ENZIMEX em suportes
porosos aumenta o tempo de acção e
faz prolongar o seu cheiro residual.

ENZIMEX
DESTRUIDOR DE 
ODORES ENZIMATICO

ENZIMEX

- Colectividades, 
- Escolas 
- Hospitais
- Lares
- Municípios
- Piscinas municipais
- Hotéis
- Restaurantes
- Bares
- Estações de transportes públicos 
aeroportos
- Campings
- Escritórios
- Industrias
- Estações de serviço, 
- Armazéns
- Ginásios
- Sanitários públicos, etc.

- Elimina maus cheiros
- Produto enzimático
- Promove o bom 

funcionamento de esgotos
- Muito concentrado
- Forte poder residual
- Multi superfícies

UTILIZAÇAO

ENZIMEX é um produto que pode ser
utilizado em vários locais, tais como:



PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Produto muito
concentrado. Não deixar ao alcance
das crianças. Não é um produto de
transporte rodoviário perigoso.

Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Preparação à base de agentes 
tensioactivos, neutralizantes 

de odores, bactérias e enzimas 
seleccionadas para a degradação 
e liquefacção de matéria orgânica.

AGENTES TENSIOACTIVOS Não iónicos

ESTADO FÍSICO / COR Liquido viscoso de cor azul

ODOR Ervas do bosque

pH 8,40

SOLUBILIDADE EM ÁGUA Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA Muito bom

ENXAGUAMENTO Sim

FORMAÇÃO DE ESPUMA Não

DENSIDADE RELATIVA 1,040

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA Praticamente neutra

CLASSIFICAÇÃO Não aplicável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na 
embalagem original. Proteger o 
produto da luz solar excessiva. 
Evitar temperaturas extremas.

ENZIMEX

APLICAÇÃO DILUIÇÃO ENXAGUAMENTO

Destruidor de maus cheiros 
e reodorizante.

Utilizar por pulverização, 
directamente nas fontes. (WC, 

balneários, túneis, parques 
estacionamento).

Utilizar puro. Facultativo.

Destruidor de maus 
cheiros, reodorizante e 

manutenção de circuitos 
de evacuação.

Aplicar nos sifões, ralos de 
banheiras, bidés, grelhas de 
escoamento, condutas, etc.

Utilizar puro.

Colocação de uma 
pequena quantidade de 
água para potenciar a 
actividade bacteriana.


