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COMPLEXO ENZIMÁTICO 
CELL-ONE - BE101 

 

DESCRIÇÃO 

O CELL-ONE é um produto sólido da linha bioline, que contém uma vasta gama de microorganismos de alto rendimento, 

especificamente adaptados para o tratamento biológico de óleos e gorduras em sistemas de escoamento e tratamento de águas 

residuais, como canalizações, fossas sépticas ou caixas de gordura. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Composição  Consórcio de Bacillus ssp 

Aspecto  Pó castanho 

Odor   Característico 

Massa Volúmica 0,83 – 1,09 kg/m3 

Tempo de vida 1 ano latente 

 

VANTAGENS DA SUA APLICAÇÃO 

- Na ajuda ao restabelecimento da biomassa, capaz de degradar os óleos e as gorduras. 

- Reduzindo a acumulação de depósitos de gordura. 

- Na prevenção de entupimentos e bloqueios do sistema. 

- Melhorando a remoção de CBO e CQO, ao mesmo tempo que melhora a sedimentação das lamas.  

 

EFEITO 

Através dos seus microorganismos aeróbicos e anaeróbicos facultativos, o CELL-ONE cria e mantém uma biomassa que, ao 

oferecer maior resistência face aos efeitos dos inibidores orgânicos, presentes nas águas residuais químicas, actua com mais 

eficácia do que a biomassa criada naturalmente. O CELL-ONE garante a apresentação de uma variedade de microorganismos 

seleccionados por parte do mecanismo natural de selecção da biomassa. As bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas foram 

extraídas do seu ambiente natural e posteriormente adaptadas, de modo a proporcionarem um óptimo rendimento. 

 

MODO DE APLICAÇÃO 

FOSSAS SÉPTICAS/CAIXAS DE GORDURA: No tratamento inicial, deverão ser aplicadas 3 saquetas por cada m
3 de volume. Como 

programa de manutenção, aplicar 2 saquetas por semana, em dias intervalados. 

 

CANALIZAÇÕES/ESGOTOS: Em edifícios com comerciais cujas actividades sejam geradoras de efluente com elevada carga 

orgânica, potenciadora de entupimentos, deverá ser aplicada 1 a 2 saquetas por semana, como plano de manutenção. No caso 

de existência de entupimento, é aconselhável a aplicação de 1 saqueta por dia, durante 5 dias. 

 

EMBALAGEM 

Caixa contendo 40 bolsas com 250 gramas cada. 

 

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO: 

- Conservar o produto na sua embalagem original.  

- NÃO CONGELAR. 

- Armazenar em local fresco e seco.  

- Evitar a exposição à luz solar. 


