
 

 

BIORGAN 
Bactericida, Fungicida e Algicida para Sistemas de 

Resfriamento 
 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIORGAN é um biocida indicado no tratamento de água de sistemas de resfriamento, 
evitando e controlando a proliferação de microrganismo com eficiência.  
BIORGAN apresenta um amplo espectro bactericida e fungicida, evitando o 
entupimento de tubulações, colmeias, bicos aspersores e trocadores de calor 
consequentes de algas, fungos e matéria orgânica. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
As dosagens recomendadas de BIORGAN variam conforme os resultados das análises 
da água do sistema. Recomendamos inicialmente dosagens de choque uma vez por 
semana, conforme orientação de nosso Departamento Técnico. BIORGAN deve ser 
usado alternadamente com o produto QUATBIO TOWER, sempre com orientação de 
nosso Departamento Técnico. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 Aparência: líquido, transparente, incolor a amarelo e odor característico. 
 pH: 9,5 - 10,5 
 Teor de Ativos: 13,5 – 15,5% 
 Densidade: 1,020 – 1,030 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 

 

 
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIORGAN 
Indústrias em geral, supermercados, hospitais, ou seja, toda empresa que possua 
sistemas de refrigeração e etc. 


	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	BIORGAN é um biocida indicado no tratamento de água de sistemas de resfriamento, evitando e controlando a proliferação de microrganismo com eficiência.
	BIORGAN apresenta um amplo espectro bactericida e fungicida, evitando o entupimento de tubulações, colmeias, bicos aspersores e trocadores de calor consequentes de algas, fungos e matéria orgânica.
	RECOMENDAÇÕES DE USO
	As dosagens recomendadas de BIORGAN variam conforme os resultados das análises da água do sistema. Recomendamos inicialmente dosagens de choque uma vez por semana, conforme orientação de nosso Departamento Técnico. BIORGAN deve ser usado alternadament...
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	 Aparência: líquido, transparente, incolor a amarelo e odor característico.
	 pH: 9,5 - 10,5
	 Teor de Ativos: 13,5 – 15,5%
	 Densidade: 1,020 – 1,030 g/cm3
	 Viscosidade: 10 – 20 cps
	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA
	SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIORGAN
	Indústrias em geral, supermercados, hospitais, ou seja, toda empresa que possua sistemas de refrigeração e etc.



