
PARTILHA DE INFORMAÇÃO 
Abriu o Aviso n.º 02/C11-i01/2022 – Apoio à Descarbonização da Indústria, 
que pretende contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, 
promovendo a transição energética por via da eficiência energética, do 
apoio às energias renováveis, com enfoque na adoção de processos e 
tecnologias de baixo carbono na indústria, na adoção de medidas de 
eficiência energética na indústria e na incorporação de energia de 
fonte renovável e armazenamento de energia. 
Destinatários: 
- Empresa, de qualquer dimensão ou forma jurídica, do setor da indústria, 

categorias B – Indústrias extrativas e C – Indústrias transformadoras;
- Entidades gestoras de zonas industriais.

3 razões para mudar!
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Campanha zero cov's 
Campanha de sensibilização e partilha de informação sobre o 

uso de produtos tóxicos e corrosivos na indústria
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ITC:  Empresa 
produtora de 
químicos, sediada na 
Maia.  Soluções bio 
para a Indústria e 
particulares. 

COVs baixos: 
Preocupação com a 
saúde dos 
funcionários e do 
meio ambiente. 

Bio FIRST F:  
A melhor alternativa 
aos “diluentes” e 
produtos 
combustíveis.

IMPOSIÇÃO LEGAL 
Cada vez mais será 

fiscalizado e limitado o 
uso de produtos com 

COVs elevados

1
PROTECÇÃO DA SAÚDE 
HUMANA E AMBIENTAL 

A exposição à 
toxicidade acarreta 
enormes prejuízos.

2
PROTECÇÃO DO 

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 
A exposição à corrosão 

acarreta enormes 
prejuízos.
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http://www.itc-concepts.com
https://www.ambifood.com/pt/catalogo/alimentar/monitorizacao-de-higiene/atp-bioluminescencia/
http://www.itc-concepts.com/biofirstf
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Incentivos-Financiamento/Documentos-Incentivos/Aviso-N-%C2%BA-02C11-i012022.aspx


VANTAGENS do Bio FIRST F 
Bio First F é um poderoso agente de limpeza e desengorduramento para máquinas, peças e 
estruturas nomeadamente da Indústria em geral, não só pelo facto de ter uma performance 
excelente mas também por não ser corrosivo em nenhum tipo de metais, vedantes, borrachas ou 
plásticos.  Indicado para a limpeza de óleos, colas e tintas (nomeadamente as aquosas), fuligens, 
queimado, resinas, material orgânico e toda a sujidade em geral.


É um multiusos que pode ser usado em todo o tipo de indústrias. Na limpeza do exterior e interior 
das máquinas, ferramentas, e controlos. Na limpeza, manual ou através de lavadoras automáticas, 
de todo o tipo de pisos industriais, escadas ou plataformas metálicas.


Bio First F é um produto Biodegradável com COV's aprox. a 1%. É recomendado como a melhor 
alternativa ecológica ao uso de diluentes, gasóleo e outros solventes petrolíferos usados para 
limpezas.


Não é tóxico, nem irritante para as vias respiratórias, tem pouco odor e não irrita a pele.  (Note-se 
que os solventes originam doenças respiratórias graves, reduzindo a eficiência respiratória e são 
considerados cancerígenos. Isto pode acontecer por contato direto, como por contato indireto, pois 
a neblina produzida pelo uso do solvente chega a muitos metros de distância (como é comprovado 
pelo seu cheiro característico) corroendo afectando funcionários a muitos metros de distância). 


Não é Corrosivo. Pode pode ser usado em quase todo tipo de materiais, nomeadamente alumínio, 
ferro fundido, todo o tipo de aços, cobre, estanho, metais lacados, vedantes, acrílicos, madeira, 
vidro, lonas, telas, entre outros (ver ficha de resistência de materiais). Não estraga as peças, nem a 
maquinaria, nem os contactos elétricos.


Não é Inflamável. Não há perigo de incêndio.

Note-se que mesmo no caso dos produtos com pontos de inflamação baixos, podem inflamar com 
temperaturas a partir de 25 ºC, bastando uma pequena faísca para provocar um incêndio. 
Na indústria, a maior parte dos incêndios, dá-se com produtos inflamáveis, originando perdas 
humanas e perda de total do património.


Não deixa resíduos orgânicos (película). Ao não deixar resíduos orgânicos, previne o agarramento 
das sujidades provenientes do próprio ar. No caso dos solventes, apesar de deixarem as peças a 
brilhar, os mesmos são compostos por gorduras petrolíferas, fazendo com que ao fim de pouco 
tempo, essa mesma gordura vá voltar a atrair toda a sujidade do próprio ar. 


Industrialmente testado e comprovado. O Bio First F está devidamente testado, comprovado e em 
franca utilização em várias industrias de renome nacional e internacional, a produzir resultados de 
excelência no âmbito da sua eficiência.
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PARTILHA DE INFORMAÇÃO E CONTRIBUTO ITC 13 DE JANEIRO DE 2022

ITC - INVESTIGAÇÃO TÉCNICA E QUÍMICA 
A ITC desenvolve soluções químicas para a industria e particulares 

Por um Mundo mais verde, por um Mundo melhor… 

www.itc-concepts.com/biosafon                                www.itc-concepts.com/contactos 

ITC - Contactos: (+351) 912 954 073 /     (+351) 927 434 089 -  geral.itc@gmail.com

http://www.itc-concepts.com/biosafon
http://www.itc-concepts.com/contactos
tel:(+351)%20912%20954%20073
mailto:geral.itc@gmail.com
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