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ENRIQUECIMENTO DA BIOLOGIA DAS ETAR’s 
CELL WPL - BE103 

 

DESCRIÇÃO 

O CELL WPL é um produto líquido da linha bioline, especialmente formulado para actuar com eficácia no 

enriquecimento da biologia aquática dos efluentes em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR´s). Passando por 

um extenso processo de investigação, o CELL WPL foi concebido de forma a conter um consórcio de microorganismos, 

seleccionados devido à sua capacidade de actuar em condições aeróbias e anaeróbias e de decompor matérias orgânicas 

compostas por proteínas, gorduras e hidratos de carbono e hidrocarbonetos, regularmente presentes em ETAR´s. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo    Consórcio de Bacillus ssp 

Forma   99+% Esporos + extra actividade enzimática 

Salmonella   Negativo 

Aspecto   Beige 

Odor    Limão 

pH    6,5 – 7,5 

Ponto de inflamação  n. a. 

Gravidade específica  0.99 – 1.01 

Estabilidade   Um ano a 21ºC 

 

VANTAGENS DA SUA APLICAÇÃO 

- Reduz a acumulação de sedimentos. 

- Controla a formação de gorduras e espuma. 

- Melhora a sedimentação das lamas. 

- Reduz odores. 

- A sua aplicação promove a formação de biofilmes. 

- Garante uma rápida acção biológica ao suprimir filamentos. 

- Biodegradável – 100% Biológico, ambientalmente seguro, não patogénico. 

 

EFEITO 

O CELL WPL, através dos seus microorganismos aeróbios e anaeróbios facultativos, cria e mantém uma biomassa que, ao 

oferecer maior resistência relativamente aos efeitos dos inibidores orgânicos existentes nas águas residuais, actua com maior 

eficácia do que a biomassa habitualmente presente. Estes microorganismos aeróbios e anaeróbios facultativos foram 

extraídos do seu habitat natural e adaptadas de maneira a proporcionarem um óptimo rendimento. 

O CELL WPL reduz as lamas produzidas em qualquer tipo de estação de tratamento biológico secundária ao melhorar a 

decomposição das matérias orgânicas. 

 

MODO DE APLICAÇÃO 

Dada a diversidade de tipologias de Estações de Tratamento de Águas Residuais, a dosagem a aplicar deverá ser 

efectuada de acordo com a avaliação técnica previamente efectuada. 

 

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO: 

- Conservar o produto na sua embalagem original.  

- NÃO CONGELAR. 

- Armazenar em local fresco e seco. Evitar a exposição à luz solar. 

- Agitar antes de usar. 

- Manter fora do alcance das crianças 

- Evitar o contacto com a pele e os olhos 


