
 

 

BIOREFRIG 
Tratamento de Água de Sistemas de Resfriamento 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
É um produto indicado no tratamento de água nos sistemas de refrigeração em geral, 
ar condicionado e sistemas evaporativos. Sua fórmula a base de inibidores de 
corrosão, dispersantes e condicionadores de lama orgânica, protege os materiais 
evitando a formação de incrustações. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
As dosagens recomendadas de BIOREFRIG variam de acordo com as características e 
situações particulares dos equipamentos. Diluição e aplicação do produto devem seguir 
orientações específicas de nosso Departamento Técnico. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido transparente, incolor a levemente amarelo e odor 
característico. 

 pH (1/200): 10,5 – 11,5 
 Teor Ativo: 9,0 - 11,0% 
 Densidade: 1,010 – 1,050 g/cm3 
 Viscosidade: 20 – 30 cps 

 

 
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOREFRIG 
Todas as indústrias, instituições, escolas, cerâmicas, fundições, hospitai e empresas 
que tenham equipamentos de sistema de refrigeração, ar condicionado. 
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