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INTERCEPTORES DE GORDURA 

MICROORGANISMOS PARA INTERCEPTORES DE GORDURA 

O que é o Environoc 301? 

Environoc 301 é um potente inoculante ambiental desenvolvido pela Biodyne, Inc. em 
Sarasota - Flórida, especialmente para uso em caixas de gordura e linhas de drenagem para a 
indústria de alimentos. O produto contém estirpes de microrganismos vivos (principalmente estirpes 
que degradam a gordura animal e vegetal) que podem reduzir o acúmulo de gordura nas caixas e 
evitar o entupimento das tubulações. 

A utilização do produto também degrada eficazmente outros compostos, tais como, proteínas 
e açúcares que podem causar cheiro quando se acumulam e se decompõem nas tubulações. 

Como atua o Environoc 301? 

A aplicação regular do Environoc 301 garante a adição de bilhões de bactérias que podem 
rapidamente e com segurança degradar a gordura e outros compostos que se acumulam nas linhas 
de drenagem. Uma vez que os microrganismos do Environoc 301 colonizam diferentes partes do 
sistema (paredes de caixa de gordura e superfícies dos tubos) eles formam um microambiente 
(biofilme) que impedirá a acumulação de gordura e outras matérias orgânicas. Desta forma os tubos 
permanecerão livres de obstruções, odores poderão ser controlados e a limpeza das caixas 
simplificadas. 

Para que estes benefícios sejam mantidos ao longo do tempo, é necessário que as 
aplicações bacterianas sejam realizadas regularmente. Alguns produtos químicos, tais como 
produtos de limpeza, desinfetantes e até mesmo água muito quente podem potencialmente afetar a 
população das bactérias. Por esta razão, é importante fazer aplicações regulares que ajudam a 
repor os microrganismos que se perderam. 
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Técnica para Aplicação:

• Agite bem o recipiente do Environoc 301 para misturar bem o conteúdo.
• Meça a dose que deseja aplicar. O volume necessário pode ser diluído com água para criar mais 

volume, permitindo sua aplicação em vários locais.
• Execute as adições nas saídas das pias, nos ralos do piso e em outros locais que levam à caixa 

de gordura. Estas aplicações nos drenos devem ser seguidas com bastante água para certificar-
se que o microrganismo seja levado através do encanamento até alcançar a caixa de gordura. 

Importante:

• O tratamento com microrganismo é preventivo e raramente irá corrigir problemas mais graves, 
tais como deficiências de projetos do sistema ou tempos de retenção limitados.

• Para que o tratamento seja bem sucedido, é importante instalar caixas com malha em locais de 
drenagem para permitir que apenas o líquido passe, não os sólidos, que devem ser colocados, 
separadamente, em lixo sólido para descarte.

• Quando os pratos são lavados, as pias devem ser equipadas com cestos de malha para impedir 
que grandes partículas de alimentos saiam pelo dreno. Os sólidos coletados podem ser 
colocados no lixo sólido.

• Não é recomendável jogar lixo nas caixas de gorduras.
• Evite colocar grandes quantidades de desinfetantes como o hipoclorito nos esgotos. 

Aviso de Segurança: 
Environoc 301 não é tóxico, cáustico, corrosivo ou patogênico para animais ou plantas. 

Não foi geneticamente modificado. Ele pode ser usado em qualquer tipo de sistema de 
encanamento. Manter fora do alcance das crianças. 

Armazenagem: 
Sem refrigeração, recomenda-se que este produto seja utilizado dentro de 16 semanas. 

Com refrigeração, este produto pode ser usado por até 24 semanas. Além destes períodos, o 
produto não vai ficar totalmente "ruim", mas poderá sofrer uma redução do número de 
microrganismo, a dose recomendada para aplicação pode não mais alcançar o resultado desejado. 
Entre em contato com o suporte técnico com perguntas sobre o produto "vencido". 

Observações: 
É normal que o microrganismo tenha um forte odor derivado da atividade contínua dos 

micróbios no interior do recipiente.

Doses de Aplicação:

As doses e a frequência de adição dependem das características da caixa (volume de retenção e 
tipo de resíduo). Em todos os casos, é importante considerar o tipo de alimento e o número de 
refeições preparadas. A dose pode variar em uma aplicação manual de ½ a 1 litro por dia e para 
uma aplicação automatizada ao longo do mês. Para obter mais informações sobre doses e 
frequências, entre em contato com o departamento de suporte técnico da Biodyne Brasil. 
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