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Composição: 
 

BIOGOR - LIS é um agente emulsionante e 
desengordurante altamente concentrado, 
biodegradável, concebido à base de tensioativos 
não iónicos, surfatantes, álcoois gordos, 
emulsionantes, solventes derivados de fontes 
naturais, conservantes e estabilizantes.  
 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido 
Cor: Verde 
Aroma: Limão 
Densidade: 0,745 Kg/dm3 ± 50 gramas   
Índice de Refração: 1,412 – 1,426 
 

 

Propriedades: 
 

BIOGOR - LIS é totalmente biodegradável. Atua 
rapidamente penetrando através das camadas de 
gordura provocando a sua rápida emulsão. 
Devido às suas propriedades de ação rápida e 
elevada afinidade para matérias gordas, o 
BIOGOR - LIS é indicado para o tratamento de 
obstruções e solidificação de gorduras à 
superfície de caixas de retenção e estações 
elevatórias. Pode diluir-se em água, mesmo muito 
dura, quente ou fria, de forma a potenciar o 
processo de emulsão em intervenções únicas ou 
ser doseado, por meio de bombas doseadoras, 
diretamente sobre a superfície. Após a emulsão, 
o funcionamento normal de bombagem pode ser 
retomado, pelo que se recomenda a dosagem 
recorrente em locais onde existe um histórico de 
acumulações de gorduras. 
Sendo um dissolvente de fonte natural, tem um 
ponto de inflamação bastante elevado. Faz pouca  
espuma. É altamente concentrado. Atua 
rapidamente penetrando através das camadas de 
gordura difíceis de remover ou mesmo já secas, 
emulsionando-as.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Campo de aplicação: 
 

BIOGOR - LIS é recomendado para desobstrução 
e limpeza de caixas de retenção, caixas de visita, 
sumidouros, estações de bombagem e estações 
elevatórias, existentes em refeitórios de unidades 
militares, cantinas de fábricas, indústria hoteleira, 
restaurantes, hospitais, lares de terceira idade, 
etc. e ainda onde se verifique a acumulação de 
todo o tipo de gorduras. 
 

Modo de emprego: 
 

Recomenda-se a aplicação de BIOGOR - LIS, 
diretamente ou diluído em água quente ou fria de 
1/1 até 1/50, consoante o grau de acumulação de 
gordura e aspeto visual. Usar puro no caso de se 
verificar a existência de zonas sólidas de cor 
castanho-escura, doseando uma maior 
quantidade inicial e recorrendo a bombas 
doseadoras para um tratamento de manutenção 
diário na proporção de 1 litro de BIOGOR - LIS / 
10kg de gordura. 
 

Armazenagem: 
Recomenda-se a armazenagem de BIOGOR - LIS 
em locais frescos e afastados de fontes de ignição. 
 

Precauções: 
Dado que se trata de um produto altamente 
desengordurante, pode retirar alguma gordura da 
pele das mãos, pelo que se recomenda o uso de 
luvas de proteção aquando do seu 
manuseamento.  
 
 
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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