FICHA TÉCNICA TRATAMENTO ODORIENT SÉPTICO
Data de revisão: 14.04.2015

NOTA INTRODUTÓRIA
O tratamento ODORIENT é uma cultura bacteriana que assegura o tratamento orgânico em
estações de tratamento do saneamento biológico.
• Permite aumentar a eficiência da estação de tratamento de esgotos
• Nos tanques arejadores ativa o enriquecimento das lamas
• Reduz a quantidade de lamas descarregadas pela estação de tratamento de
saneamento
O tratamento Odorient é escolhido para centenas de tipos de bactérias
Estações de tratamento de saneamento municipal
Estações de tratamento de saneamento indústria leiteira
Estações de tratamento de saneamento têxtil
Estações de tratamento de saneamento alimentar
1. DESCRIÇÃO GERAL
O Odoriente é um produto biológico orgânico composto por microrganismos / bactericidas
degradadores orgânicos e estabilizadores biodegradáveis.
2. CARACTERÍSTICAS ODORIENTES degrada resíduos orgânicos que são recolhidos nas fossas
sépticas. Interrompendo assim a libertação de maus odores.
- Possui capacidade de degradar resíduos, mantendo os sistemas de tubagem desobstruídos
- Detém a libertação do mau cheiro
- Ajuda na manutenção de fossas sépticas e fossas orgânicas. Ajuda os sistemas de bombagem
a funcionarem corretamente, degradando os resíduos orgânicos.

3. APLICAÇÕES
- Aplique 1 litro de ODORIENT por dia numa fossa séptica de 1 m3. A aplicação pode ser realizada
por uma bomba doseadora automática. A aplicação deve ser efectuada diretamente no tanque
séptico ou num dreno de ligação ao tanque séptico.
- A limpeza da fossa séptica antes de iniciar a aplicação aumentará o desempenho do produto.
Se a limpeza não for possível, a aplicação de 5 litros de ODORIENT numa fossa séptica de 1 m3
por 4 dias aumentará o desempenho degradante.
- Aplique 200 ml de ODORIENT por dia em cada conduta de esgoto. Após 2 semanas de utilização
diária, o desempenho dos produtos pode ser mantido pela aplicação do produto três vezes por
semana.
- Aplique 1 litro de ODORIENT numa fossa de 10 m3. Reaplique o produto sempre que a fossa
for limpa por um camião limpa fossas.
- Dilua o produto de 1/5 a 1/10 para a aplicação nos caixotes do lixo e nos camiões de lixo. Não
enxague. Utilize todo o produto diluído, não armazene.
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- Dilua o produto 1/5 a 1/10 para a aplicação em áreas de mercado de rua ou estações de recolha
de lixo. Após a limpeza da área, pulverize o ODORIENTE diluído nos locais que contêm resíduos
orgânicos. Não enxaguar. Utilize todo o produto diluído, não armazene.

4. DADOS DO PRODUTO
Condição Física

Líquida

Cor

Amarela

Fragrância

Odor Frutado

Ponto de inflamação

Não determinado

Solubilidade em água Infinita
Pressão de Vapor

Não Aplicável

Densidade (g / ml)

1,06-1,1 g / ml (20 C)

Inflamabilidade

Não aplicável

Autoignição

Não aplicável

Propriedades oxidantes

Nenhuma

5. ARMAZENAGEM
Armazenar em temperatura ambiente. Não armazene sob luz solar direta. Não deixe o produto
congelar.

6. SEGURANÇA
Em caso de contato com a pele, lave com água em abundância. Exposições longas podem causar
irritação na pele. Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância. Pode causar
irritação nos olhos. Não engolir.

7. EMBALAGEM
IBC de 1 tonelada ou 20 kg. recipiente de plástico.
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