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Composição: 

 

SUPELIS-BAC S/E é uma combinação de 

tensioactivos, nacarantes, óleos essenciais, 

substâncias amaciadoras. 
 

 

Características: 
 

Aspeto: Líquido, cremoso 

Cor: Rosa opaco, nacarado 

Aroma: “Labrador” 

pH:  5,5 – 6,0 

% Matéria Ativa: 12,0 – 14,0 
 

 

Propriedades: 
 
SUPELIS-BAC S/E é biodegradável. 

 

É cremoso e altamente concentrado.  

 

Não contém soda cáustica nem substâncias 

abrasivas. 

 

Tem viscosidade elevada, permitindo uma 

cobertura rápida da pele.  

 

Campo de aplicação: 

 

SUPELIS-BAC S/E é ideal para a preparação de 

cadáveres, como colorante, dando cor rosada e 

brilho à pele, conferindo-lhe um aspeto e cor 

natural. 

 

 

 

 

 
Informação importante: 

 

Este produto está devidamente notificado na 

Direção Geral da Saúde (DGS) de acordo com o 

Decreto Lei nº. 140/2017, Regulamento dos 

produtos biocidas, para os seguintes tipos de 

produto (TP) 

 

- TP1 – Higiene humana. 

 
Os produtos deste grupo são produtos biocidas utilizados 

na higiene humana, aplicados na pele ou no couro 

cabeludo humanos ou em contato com eles com o 

objetivo primeiro de desinfetar a pele ou o couro 

cabeludo. 

 

 

 

 
Modo de emprego: 

 

Esfregar suavemente um pouco de SUPELIS-

BAC S/E nas zonas que necessitam de 

preparação dos cadáveres, aconselhando-se uma 

passagem uniforme do produto sobre a pele, por 

forma a obter uma cor rosada e com brilho. 

 
 

 

 

 

 

 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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