
PARTILHA DE INFORMAÇÃO 
No âmbito do Aviso n.º 02/C11-i01/2022 – Apoio à Descarbonização da 
Indústria, nomeadamente no que concerne a substituição dos produtos com 
alto teor de COV por produtos verdes e biodegradáveis, a ITC vem por este 
meio convidar as empresas/instituições a uma reunião presencial ou video 
chamada, no sentido de apresentar um conjunto de alternativas 
sustentáveis e ecológicas.
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Campanha zero COV 
Campanha de sensibilização e partilha de informação sobre o 

uso de produtos tóxicos e corrosivos na indústria e instituições.
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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. 

Produtos verdes 
ITC: 
A melhor alternativa 
aos produtos com 
frases de risco

IMPOSIÇÃO LEGAL 

Cada vez mais será 
fiscalizado, limitado e 
sancionado o uso de 
produtos com COVs 

elevados.
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PROTECÇÃO DA SAÚDE 
HUMANA E AMBIENTAL 

A exposição à 
toxicidade acarreta 
enormes prejuízos 

humanos e ambientais. 
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PROTECÇÃO DO 

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL 

A exposição à corrosão 
acarreta enormes 

prejuízos financeiros e 
estruturais
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Apresentamos alguns dos produtos ITC (gama Bio) que consideramos muito úteis na áreas da 
limpeza, desinfeção e do desengorduramento industrial. 

Bio FIRST F: É um poderoso desengordurante concentrado concebido para todo tipo de 
limpezas difíceis, sem atacar os materiais. Remove óleos, colas aquosas e tintas UV. 
Biodegradável. Aproximadamente com 1% de COV. Sem solventes. Não é tóxico nem irritante. Não 
é corrosivo. Não é inflamável. Não deixa resíduos orgânicos (película). Industrialmente testado e 
comprovado. Recomendado para a limpeza externa/interna das máquinas industriais. Na 
limpeza dos tapetes e rolos de transporte. No desengorduramento de peças e ferramentas. 
Para limpeza geral dos pisos inclusive para retirar marcas de borracha/pneus ou derrames de 
óleos e resinas. 

Bio SAF’ON: É um 2 em 1 concebido e recomendado para uma limpeza e desinfeção 
eficiente. Para mãos e superfícies. À base de iodo. Não mancha, não irrita, não corrói. Homologado 
CIAV/DGS. Desinfeção comprovada por máquina alta precisão.  0% COV. Biodegradável.

TRIX: Recomendado para eliminar os maus odores nas casas de banho, sanitários públicos, 
cozinhas e cantinas. Previne o entupimento das tubagens e das canalizações. Biodegradável. 1% 
COV. Não é corrosivo nem irritante. Elimina as crostas nos separadores de gordura, fossas sépticas 
e todo tipo de tanques onde se deposite muita gordura. Actua ainda como repelente de insectos.

Bio SHINE: É um multiusos à base de óleo de pinho natural, concebido para limpar e desinfetar 
todo o tipo de superfícies e pisos, deixando os mesmos com um brilho homogéneo (sem 
manchas). Biodegradável. 1% de COV. Limpa e dá brilho nomeadamente às torneiras, corrimões, 
toalheiros, porcelanas, espelhos, lousas, paket e encerados. Recomendado para a limpeza e 
desinfeção das casas de banho ou balneários públicos (ginásios, pavilhões e piscinas). Limpa 
e desinfeta os fungos.

Bio GRÉS: É um poderoso decapante de uso pontual, concebido para a limpeza e remoção 
de sujidades difíceis em azulejos vitrificados, cerâmicas, pedra natural, tijoleiras, cimento metais.
Biodegradável. 0% de COV. Sem solventes. Não é tóxico. Não inflamável. Não deixa resíduos 
orgânicos (película). Recomendado para a limpeza dos azulejos nas oficinas ou balneários.

Bio SAF’ON Pets: Desinfetante homologado como biocida. É um 2 em 1(limpeza + desinfetante). 
Concebido para o pelo animal e os seus espaços ou superfícies. Elimina totalmente os cheiros 
de urina. Isento de álcool. Não é tóxico. Não é corrosivo. Não mancha. Desinfeção comprovada por 
máquina alta precisão. Recomendado para a limpeza e desinfeção dos canis ou áreas com 
animais domésticos.
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ITC - INVESTIGAÇÃO TÉCNICA E QUÍMICA 
A ITC desenvolve soluções Biodegradáveis e com baixo teor de COV  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) 914 343 272 /     (+351) 927 434 089 -  geral.itc@gmail.com


