
 

 

BIORANGE 90 
Desengraxante Natural Biodegradável 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIORANGE 90 é um produto à base de solvente natural D’limoneno, extraído da casca 
da laranja, que atua eficientemente no desengraxe pesado de motores, engrenagens, 
rolamentos ou na limpeza de pisos industriais, em substâncias difíceis de remover 
incluindo gorduras, óleos e sujeiras. BIORANGE 90 atua também na remoção de colas 
de base aquosa, a maioria dos adesivos e resíduos de fitas adesivas, chicletes em 
tecidos e etc. Substituem de forma vantajosa os destilados de petróleo, solventes 
clorados e hidrocarbonetos em geral, com o diferencial de ser biodegradável, não 
causando danos ao meio ambiente e nem ao usuário. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
Recomendamos diluições máximas de até 1:10, de acordo com o grau de sujidade. 
Para desengraxe extremamente pesado, utilizar puro. Aplicar sobre a superfície através 
de imersão, pulverização ou pincelamento. Deixar agir alguns minutos e remover os 
resíduos a seguir. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido transparente incolor e odor cítrico 
 pH: N.A  
 Teor de ativos: >32% 
 Peso específico: 0,850 – 0,870 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 
 Ponto de fulgor: 45º C 

 

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA Nº. 25351.582509/2010-99. 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIORANGE 90 
Indústrias em geral, concessionárias de automóveis, oficinas mecânicas, empresas de 
transportes e etc. 
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