
Blasocut – 100% livre de  
bactericidas
Os fluidos refrigerantes, que

funcionam durante anos sem a

adição de bactericidas, são, há

40 anos a nossa especialidade.

*REACh (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

40 Anos 
de experiência

Inofensivo  
à pele

Sem adição  
de aditivos

EcológicoIsento de 
ácido bórico e 
formaldeído



O que é o bio-conceito Blasocut?

Os concentrados dos produtos Blasocut, quando misturados com a água, tornam-se biolo-
gicamente estáveis, não necessitando de adição de bactericidas, um conceito com o qual 
temos tido sucesso há 40 anos. Com o bio-conceito Blasocut, nós aproveitamos uma lei da 
natureza. Um fluido aquoso é, normalmente, imediatamente povoado por bactérias – isto 
é assim desde os tempos primitivos. 
Com a fórmula Blasocut, criamos condições particularmente favoráveis ao desenvolvimen-
to de um germe aquático inofensivo. Por isso, ele é o primeiro a habitar a emulsão, não 
deixando espaço para o crescimento e proliferação de germes indesejados. Este germe 
aquático, que também aparece na água potável, não altera as propriedades da emulsão 
e pode, por assim dizer, ser designado como um estabilizador natural. Como este ger-
me aquático é dominante e sempre o primeiro a povoar a emulsão, nós o chamamos de 
bactéria primária.

• Os produtos Blasocut são isentos de formaldeído e ácido bórico

• Sem adição de bactericida

• Longa vida útil graças à estabilização da emulsão com a bactéria primária

• Particularmente inofensivo para o meio-ambiente e para as pessoas

• Atende às mais recentes disposições da União Européia

 • Conceito comprovado há mais de 40 anos e em contínuo desenvolvimento

Quer saber mais sobre o bio-conceito Blasocut?
A nossa assistência técnica está ao seu dispor para mais informações:  
brasil@blaser.com
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