
 

   

CHEMBIO-DEGRAD EX 

Benefícios 

 Elevada capacidade de 
absorção do lixiviado, 
matérias gordas e proteínas; 

 Reduz o tempo das 
exumações não consumadas 
dado que “no momento da 
abertura das sepulturas, se os 
fenómenos de destruição da 
matéria orgânica não 
estiverem completos, deve ser 
recoberto o cadáver, 
mantendo-o inumado por 
períodos sucessivos de 2 anos 
até à mineralização completa 
do esqueleto.” (DL 411/98, 30 
de Dezembro); 

 Produto não tóxico, não 
inflamável nem corrosivo; 

 Facilmente manuseável e 
aplicável graças à sua 
apresentação em saquetas 
hidrossolúveis; 

 Resolve o problema da falta 
de espaço nos cemitérios por 
exumações não consumadas 
resultante do 
empobrecimento dos solos 
por utilização excessiva de 
cal. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação.  
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

CHEMBIO-DEGRAD EX é uma formulação 
biológica altamente concentrada concebida à 
base de culturas de microrganismos, não 
patogénicos, oligoelementos e complexos 
minerais para potenciar a biodegradação da 
matéria orgânica, em ambiente aeróbio ou 
anaeróbio. 

 

Características 

» Saquetas hidrossolúveis; 
» Cor esverdeada; 
» Odor característico. 
 

Campo de Aplicação 

CHEMBIO-DEGRAD EX é recomendado para 
acelerar a degradação e decomposição final de 
cadáveres nas exumações não consumadas. 

Modo de Emprego 

Diluir uma saqueta de CHEMBIO-DEGRAD EX 
num recipiente com 20L de água, aguardando a 
sua completa diluição. Após a formação de um 
gel, este deverá ser vertido sobre os restos do 
cadáver, aconselhando-se uma total cobertura 
do mesmo. 

Posteriormente, recomenda-se um novo verter 
de CHEMBIO-DEGRAD EX sobre o cadáver. 

O gel irá criar uma super oxigenação que, 
juntamente com a atuação das enzimas, 
provocará a decomposição final do corpo. 

Não é necessário abrir a saqueta uma vez que 
esta se dissolve na água. 

Acelerador de decomposição de matéria orgânica 
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