
 

 

BIO DC 20 
Detergente Concentrado Biodegradável 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIO DC 20 é um detergente concentrado levemente alcalino, biodegradável, tendo sua 
formulação balanceada para limpar quimicamente as mais variadas superfícies, sem 
agredi-las. 
BIO DC 20 não contém sabão, álcalis livres, agentes abrasivos ou outras substâncias 
prejudiciais à superfície ou meio ambiente. Recomendamos seu uso em mármores, 
ladrilhos, azulejos, granitos, fórmicas, plásticos, pedras ornamentais e etc. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
BIO DC 20 pode ser utilizado em qualquer superfície lavável, manualmente, por 
imersão ou equipamento de limpeza. Recomenda-se uma diluição de até 1/80 em 
água, dependendo do grau de sujidade. Aconselha-se o uso de BIO DC 20 numa 
diluição de 1/20 em água após a aplicação de REMOVEREC para neutralizar a 
superfície e evitar ataque ácido. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido viscoso, cor verde e odor característico. 
 pH: 10,5 – 11,4 
 Teor de ativos: 10,0 – 11,0 % 
 Densidade: 1,020 – 1,030 g/cm³ 
 Viscosidade: 800 – 1000 cps 

 

 
PRODUTO NOTIFICADO PELA ANVISA Nº. 25351.551805/2010-48. 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIO DC 20 
Produto versátil para ser utilizado em hospitais, escolas, indústria em geral, cozinhas 
industriais, clubes, restaurantes, shoppings, supermercados, clínicas e etc. 
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