
 

 

BIORANGE 
Desengraxante Natural Biodegradável 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIORANGE é um limpador desengraxante biodegradável a base de D’limoneno, 
substituindo com vantagens os solventes clorados, tais como tetracloreto de carbono, 
percloroetileno, tricloroetileno, metil clorofórmio, que afetam a camada de ozônio. 
Não é um produto cancerígeno e não agride o meio ambiente. Remove e desengraxa 
densas acumulações de graxas, óleos, batom, fita adesiva, cola e sujidades em geral, 
com rapidez e baixo custo, em função do seu alto teor de ativos. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
BIORANGE pode ser usado a frio ou a quente (até 60°C), por imersão, pulverização ou 
manualmente. Recomendamos diluições máximas de até 1:20 em água, de acordo com 
o grau de sujidade. Para desengraxe pesado, utilizar na proporção de 1:4 em água. 
Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 5 minutos, após exercer ação manual ou 
mecânica e enxaguar a seguir. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido transparente viscoso, cor amarela e odor cítrico. 
 pH: 8,5 – 9,5 
 Teor de Ativos: >32 
 Peso Específico: 0,960 – 1,010 g/cm3 
 Viscosidade: 10,0 – 30,0 cps 

 

 
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.582506/2010-55. 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIORANGE 
Indústrias em geral, concessionárias, empresas de transportes, hotéis, shoppings, 
clubes, escolas e etc. 
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