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SANI-BARRA 
Não Tóxico | Não Corrosivo | Não Patogénico | Biodegradável 

A Sani-Barra é um produto microbiológico concentrado, desenvolvido para liquefazer matéria orgânica, acelerar 

a digestão de resíduos orgânicos e controlar o odor em estações elevatórias, fossas sépticas, fossas de 

retenção de gorduras, linhas de esgoto ou outros sistemas de tratamento. 

A Sani-Barra é um produto fácil de utilizar, disponível sob a forma de barra cilíndrica de dissolução e libertação 

lentas e de colocação directa no local a tratar. 

A Sani-Barra não é tóxica, não é corrosiva, não é patogénica e é completamente biodegradável. 

 

APLICAÇÕES 
 
 

 Pavilhões com animais (agro-pecuárias em geral). 

 Caixas de recepção de resíduos orgânicos de restaurantes, hotéis, 

aldeamentos turísticos, etc. 

 Sistemas de tratamento de efluentes com sobrecarga orgânica (caixas de 

visita, fossas, esgotos, sistemas sépticos bloqueados). 

 

 

BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Reduz Odores. 

 Liquefaz e degrada a matéria orgânica. 

 Degrada gorduras sem ser necessária a sua separação do efluente. 

 

BIO-AUGMENTAÇÃO 

Monofolha Sani-barra 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

 

Contém 12 estirpes de bactérias facultativas e aeróbias. As culturas microbiológicas da Sani-Barra produzem, 

entre outras, as seguintes enzimas: Amilase, Protease, Celulase, Lipase. 

A Sani-Barra tem uma duração variável, dependendo da carga orgânica do efluente. 

 
 

PROPRIEDADES 

BIO-AUGMEN 

 

A Sani-Barra apresenta-se sob a forma de uma barra cilíndrica condensada. 

 

Contagem Bactérias: 1 x 10
9
 CFU/g 

TAÇÃO 

 
 

CONDIÇÕES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMENTO 
 
 

Actividade pH T ( ºC ) 

Activo: 4,5 – 8,5 15 – 45 

Fortemente activo: 6,5 – 7,5 25 – 30 

 

 Evitar utilizar algicidas, herbicidas ou antibióticos aquando do tratamento com 

a Sani-Barra. 

 

ARMAZENAGEM 
 
 

 Armazenar num local seco e fresco. 

 Evitar prolongada exposição a altas temperaturas e/ou humidade. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
 

 Barras cilíndricas de 450 g. 
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