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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Nome do produto BIOFLUIDO 

Nome Químico Etanol 

INCI Não se aplica 

CAS Não se aplica 

  

Fórmula Molecular Não se aplica 

Fórmula estrutural Não se aplica 

 

2 – APLICAÇÃO 

Indicado exclusivamente para uso em lareiras.  

 

3 – CONCENTRAÇÕES DE USO 

Em média, 1 litro de álcool dura de 2 horas até 4 horas. Esta variação deve-se à abertura 

deixada no queimador e também do fluxo de ar que tenha no local. Quanto maior o fluxo de ar 

e a abertura deixada no queimador, mais rápido o álcool é consumido, porque a chama é mais 

intensa. 

4 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

A lareira a biofluido utiliza fontes renováveis para aquecimento ao invés de lenha (madeira 

queimada). Seu combustível é um biofluido à base de etanol (álcool orgânico ecológico 

tridestilado). Não emana fumaça e não exala cheiro, por isto não há necessidade de dutos de 

exaustão ou chaminé. Assim o aquecimento é mais eficiente que numa lareira convencional já 

que não há perda de calor. 

A queima do biofluido gera vapor de água e dióxido de carbono em pequena quantidade, que 

não são prejudiciais à saúde. A geração de monóxido de carbono é insignificante. Não 



 Ficha de Informação Técnica 
 
 

BIOFLUIDO 

 
Ficha técnica N°: 180 

Ultima revisão: 11/06/2015. 

 

EMFAL – Especialidades Químicas 

Rua Triângulo nº 105  - Jd. Piemonte  

Betim /MG – CEP: 32689-326 

Tel: (31) 3597-1020  

e-mail: emfal@emfal.com.br  

Página 2 de 2 

 

produzem brasas nem fumaça ou qualquer outro poluente contribuindo para um ambiente mais 

saudável. 

5 – ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS 

TESTE ESPECIFICAÇÃO 

Aspecto Líquido límpido, volátil, inflamável e higroscópico 

Cor Azulado 

Odor Característico 

REFERÊNCIA: Especificação Interna.  

 

6 – ARMAZENAMENTO 

Manter afastado do fogo e do calor.  

Não perfure a tampa. 

Não reutilizar embalagem vazia. 

Manter  fora do alcance das crianças e animais domésticos. 

 

7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O único propósito deste documento é ser um guia para  utilização  apropriada  do  material.  

É  de  responsabilidade   do  usuário  determinar  a  adequação  destas informações para o 

uso correto do produto. 


