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BACTERICIDA – FUNGICIDA – REPELENTE DE INSECTOS 
LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM DECOMPOSIÇÃO 

CELLBAC RI – DF504 
 

APRESENTAÇÃO 

O CELLBAC RI é um produto líquido, não aquoso, concentrado, de baixa viscosidade, de cor castanha esverdeada e odor 

característico. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLBAC RI é um produto essencialmente constituído por solventes orgânicos de elevado poder desengordurante e 

desinfectante, combinados com agentes emulsionantes. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLBAC RI é especialmente recomendado para as seguintes aplicações: eliminação de maus cheiros e de insectos em 

águas estagnadas e em matéria orgânica em decomposição, limpeza e desodorização de gorduras de origem animal, limpeza 

de esgotos e de equipamentos de recolha e de tratamento de lixos, tratamento de resíduos da indústria de curtumes, etc.. 

 

MODO DE EMPREGO 

O CELLBAC RI pode ser aplicado puro ou em emulsão com água. A concentração da emulsão depende da utilização: 

- LIMPEZA DE ESGOTOS: Emulsão até 100 partes de água para 1 parte de CELLBAC RI. 

- LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE LIXOS: Emulsão até 20 partes de água para 1 parte de CELLBAC RI. 

- DESODORIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE INSECTOS: Emulsão até 200 partes de água para 1 parte de CELLBAC RI. 

Aplicar CELLBAC RI por enxaguamento nos equipamentos a limpar ou por pulverização sempre que se pretenda unicamente 

uma desodorização e eliminação de insectos. 

 

PROPRIEDADES 

- Emulsionável em água em todas as proporções. 

- Elevado poder dissolvente e dispersante, em especial de gorduras de origem animal. 

- Elevado poder desodorizante devido às características microbicidas. 

- Capacidade eficaz para repelir insectos. 

- Forte acção bactericida e fungicida contra microorganismos existentes em lixeiras, esgotos, águas estagnadas, etc.. 

 

PRECAUÇÕES 

- Evite o contacto prolongado e repetido com a pele. 

- Evite respirar os vapores de CELLBAC RI se usado tal qual em pulverização. 

- Se entrar em contacto com a pele lave com água e sabão. 

- Usar luvas no seu manuseamento.  

- Evitar o contacto com os olhos.  

- Produto de utilização unicamente industrial/profissional. Manter fora do alcance das crianças. 

 

ARMAZENAGEM  

- Conservar em recipiente fechado, em lugar fresco e ventilado.  

- Manter afastado de fontes de ignição. 

 


