
 

 

BIOTOR 
Anti-corrosivo, Anti-Incrustante e Dispersante 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOTOR é um produto indicado para sistemas de resfriamento abertos ou fechados. 
Sua fórmula contém inibidores de corrosão, dispersantes e condicionadores de lama 
inorgânica, evitando a formação de incrustações e a deposição de matéria suspensa. 
BIOTOR atuando numa ampla faixa de pH, sem alterar suas condições operacionais. 
 

 
INSTRUÇÕES DE USO 
Suas diluições variam de acordo com as características e situações particulares do 
equipamento, por isso as diluições e as aplicações do BIOTOR devem seguir as 
orientações específicas dos nossos representantes, com a assistência do 
Departamento Técnico que estarão prontos a resolver o problema. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: liquido levemente amarelo, e odor característico. 
 pH (1:200): 9,0 – 12,0 
 Teor de ativos: 19,0 – 22,0% 
 Densidade: 1,090 – 1,150 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 

 

 
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOTOR 
Todo tipo de indústria, instituições, escolas, cerâmicas, fundições, hospitais e 
empresas que possuem sistemas de arrefecimento ou caldeiras. 
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