
 

 

BIOPISO 
Detergente de Baixa Espumação 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOPISO é um detergente de baixa espumação destinado à limpeza pesada de pisos 
vinílico, cerâmica, granilite, epóxi e pedras em geral. 
Seus compostos permitem uma rápida penetração e emulsificação de sujidades secas 

e oleosas. É eficiente em altas diluições com água, tornando o produto econômico e ao 

mesmo tempo versátil, pois devido à sua baixa espumação, pode ser utilizado para 

limpeza tanto em máquinas lavadoras como manualmente. 

 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Remover o pó e areia da superfície, preliminarmente, diluir BIOPISO em água, na 
proporção de até 1/80, dependendo do grau de sujidade e aplicar a solução na 
superfície a ser limpa. Isso poderá ser feito manualmente ou utilizando máquinas 
lavadoras com disco de limpeza adequado para cada tipo de piso ou sujidade. 
Enxaguar em seguida. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido transparente, incolor e odor característico. 
 Peso específico: 1,030 – 1,040 g/cm³ 
 pH: 11,5 – 12,5 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 
 Teor de Ativos: 6,0 – 8,0% 

    

 
 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA O USO DE BIOPISO 
Cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, lanchonetes, clubes, supermercados, 
hospitais, clínicas, indústrias em geral, shoppings e etc. 
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