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LAGO-PIN 
 

PRODUTO CONCENTRADO PARA ELIMINAR MAUS ODORES EM 
LAGOAS E FOSSAS  

 
 
Composição: LAGO-PIN é um ácido ligeiro, altamente concentrado, constituído por agentes 
tensoactivos, emulsionantes, hidrocarbonetos leves biodegradáveis e conservantes. 
 
Características: 
Aspecto: Líquido 
Cor: Ligeiramente amarelado 
Aroma: Característico 
pH: 2,5  - 4,0 
% Matéria Activa: 9,0 – 13,0 
 
Propriedades: LAGO-PIN não é inflamável. Mistura-se facilmente na água em todas as 
proporções. Actua como neutralizante dos maus cheiros que se encontram presentes nas 
águas das lagoas das agro-pecuárias, queijarias, etc.. Não altera o processo de 
biodegradabilidade natural se forem utilizadas as diluições recomendadas. É bastante rentável, 
dado que permite obter resultados eficazes, utilizando diluições muito elevadas. 
 
Campo de aplicação: LAGO-PIN aplica-se para destruir os maus cheiros em lagoas de águas 
residuais de suinicultura e agro-pecuárias, águas residuais, estações de tratamento de águas 
residuais, fossas, lixeiras e em todos os locais onde existam águas estagnadas que provoquem 
maus cheiros. 
 
Modo de emprego: LAGO-PIN deve ser aplicado sempre diluído, agitando antes de usar. A 
diluição deve ser realizada em função da intensidade dos maus odores. Damos, no entanto, a 
título orientativo, as quantidades que poderão ser utilizadas: 
 

Lagoas de águas residuais e estações de tratamento de águas residuais: Utilizar 1 
a 4,5 litros de produto diluído em 100 litros de água, podendo esta mistura ser dispersa 
na lagoa por cada milhão de litros de águas residuais. 

 
Lixeiras e contentores: Diluir 0,3 a 0,8 litros de produto em 100 litros de água, e, 
desta mistura aplicar sobre os locais em que se pretenda eliminar os maus odores, por 
pulverização.  

 
Precauções: Recomenda-se o uso de luvas e óculos de protecção, aquando do seu 
manuseamento. Manter afastado das crianças nas embalagens de origem, devidamente 
fechadas. 

 
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O Nº 01/CEP.1381 

 


