
 

 

BIOCARPT  
Liquido Protetor para Tecidos e Estofados  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOCARPT é detergente de alta espumação para limpeza de carpetes e estofados, 
desenvolvido para limpeza pesada. BIOCARPT proporciona rápida remoção das 
sujeiras removendo com facilidade óleos, graxas, manchas de café, gorduras vegetais 
e etc. BIOCARPT renova a cor dos carpetes, tapetes, sofás e bancos de veículos, 
prologando o aspecto de limpo por diminuir a eletricidade estática, evitando que o pó se 
deposite novamente nas fibras do carpete. BIOCARPT quando aplicado, não deixa o 
tradicional cheiro de carpete molhado. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Para limpeza manual, diluir BIOCARPT em água na proporção de 1/8 e agitar a 
solução até espumar. Aplicar a solução espumada sobre a superfície do carpete em 
pequenas áreas e esfregar com uma escova de cerdas macias. Deixar o carpete secar 
por 2 horas e após aspirar com o auxílio de um aspirador de pó. 
Para limpeza com máquina, deve-se diluir BIOCARPT na proporção de 1:20 e aplicar 
sobre o carpete e iniciar a limpeza com máquina (escova rotativa). Efetuar o enxágue 
necessário e em seguida usar o aspirador de líquidos para retirar o máximo possível de 
água das fibras. Depois de seco, aspirar totalmente com o auxílio de um aspirador de 
pó. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido turvo, cor branca e odor floral. 
 pH: 6,5 – 7,5 
 Teor de ativos: 9,0 – 11,0 % 
 Densidade: 0,990 – 1,010 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.782330/2010-30. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOCARPT 
Indústrias em geral, escritórios, empresas de ônibus, limpadoras, hotéis e etc. 
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