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DESCRIÇÃO DO PRODUTO EMBIOTIC® BIORREMEDIADOR
O Embiotic® Biorremediador é um produto biológico que promove a
biorremediação de solos, mananciais e estações de tratamento de efluentes
industriais ou domésticos. Sua aplicação nas áreas poluídas, degrada e
reduz os contaminantes recuperando o meio ambiente.
MARCA

Embiotic® biorremediador.
COMPOSIÇÃO
Lactobacillus plantarum 104 UFC/mL, Saccharomyces cerevisiae 103 UFC/mL , me laço de cana de açucar, excipiente - água.
APRESENTAÇÃO
Fluido, “Suspensão homogênea” de cor marrom.
EMBALAGENS
5L: embalagem plástica cor branca, com tampa valvulada, capacidade 5L, altura 21
cm, largura 14 cm, comprimento 25 cm, peso líquido: 5 kg e peso bruto: 6 kg.

20L: embalagem plástica cor azul, com tampa valvulada, capacidade 20L, altura 40
cm, largura 25 cm, comprimento 25 cm, peso líquido: 20 kg e peso bruto: 21 kg

As especificações do produto estão descritas em uma etiqueta adesiva, fixada na
parte frontal da embalagem.

INDICAÇÃO DE USO
Nosso produto pode ser utilizado para acelerar o processo de degradação da
matéria orgânica em resíduos sólidos e líquidos, como restos de poda de jardins,
áreas verdes e estações de tratamentos de efluentes industriais e domésticos.

DILUIÇÃO

Efluentes líquidos: a cada 10 m³ de vazão aplicar 200 L de solução composta por
2 L do produto, 2 kg de açucar mascavo e água, completando o volume total de
200 L. O fator determinante da variação da dose é a vazão do efluente.
Resíduos sólidos: Para cada tonelada de material, utilizar solução contendo 4 L do
produto e 4 kg de açucar mascavo dissolvidos em água. A quantidade de água a ser
utilizada na solução vai variar conforme a umidade do material a ser decomposto
para atingir 40% de umidade final.

MODO DE USO E FREQUÊNCIA
Efluentes líquidos: gotejar a solução de 200 L na entrada do sistema de tratamento
ou no tanque de equalização durante todo o período de entrada do efluente.
Resíduos sólidos: pulverizar a solução de maneira uniforme sobre a camada de
matéria orgânica, por ocasião da montagem das biopilhas ou leiras e, todas as
vezes que for acrescentado mais resíduo ou quando for relaizado o revolvimento da
biopilha ou leira. A altura da biopilha ou leira será de pelo menos 1 metro para que
ocorra a elevação da temperatura. A degradação do resíduo orgânico será mais
rápida se houver possibilidade de revolvimento ou aeração da biopilha ou leira.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
O armazeamento deve ser em temperatura ambiente, à sombra, protegido de
insolação direta.

DESATIVAÇÃO
O Embiotic® Biorremediador pode ser desativado por qualquer agente
desinfetante sanitizante comum.
PRECAUÇÕES
Evite contato com os olhos, pele e roupas.
Para fazer a solução, não utilizar recipientes que foram usados para diluição de
produtos químicos, como defensivos e desinfetantes. Não se recomenda a utilização
junto a produtos químicos usados como sanitizantes (ex: hipoclorito de sódio)
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