
 

  

CHEMBIO-DEGRAD  

Benefícios 

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

 Elimina os maus cheiros 
provocados pelos corpos em 
decomposição; 

 Absorve os metais pesados; 

 Produto não tóxico, não 
inflamável nem corrosivo; 

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

 Não provoca nenhum 
impacto natural negativo 
evitando a poluição do 
subsolo. 

 

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 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 

» Pó heterogéneo; 
» Cor rosada; 
» Odor característico. 

 

Campo de Aplicação 

CHEMBIO-DEGRAD é recomendado para 
acelerar a degradação biológica de cadáveres 
reduzindo o cheiro e o tempo de destruição da 
matéria orgânica. 

Destina-se, essencialmente, ao sector funerário 
com a finalidade de resolver os problemas que 
derivam do carácter altamente contaminante 
dos lixiviados produzidos, como consequência da 
decomposição dos corpos nas sepulturas em 
cova, gavetão ou jazigos. 
 
 

Modo de Emprego 

Depositar uma bolsa de CHEMBIO-DEGRAD para 
cadáveres com peso inferior a 75Kg sendo que, 
para pesos superiores, é recomendável colocar 2 
bolsas. 

Não é necessário abrir a bolsa. No entanto, em 
ambiente aeróbio, obtêm-se melhores resultados 
se a bolsa for, previamente, aberta para uma 
correta ativação do produto. 

Recomenda-se dispor a(s) bolsa(s) junto à cintura 
ou entre as pernas. A bolsa não deve ser colocada 
em cima do cadáver pois dificulta a sua dissolução 
e a consequente inatividade do produto. 

 

Acelerador de decomposição de matéria orgânica 
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