
BIOBAC BIT 20
BIOBAC BIT 20 é um biocida de baixa toxicidade especificamente desenvolvido para a completa 

proteção microbiológica de produtos base água. É efetivo contra bactérias, bolores e leveduras. Tem ex-
celente estabilidade térmica e estabilidade em PHs de 2 a 14.

Denominação química: 1,2 Benzo Isotiazol 3(2H) ona.

Número CAS;
2634-33-5

Propriedades típicas:
Propriedades físico químicas de BIOBAC BIT 20

Aparência Liquido incolor

PH solução a 0,10% 8 a 9

Matéria Ativa 20%

Solubilidade Dispersível em água

Estabilidade PH 2 a 12

Termoestável Até 300 graus

Aplicações:
BIOBAC BIT 20 é recomendado para uma ampla gama de aplicações, incluindo preservação de tintas, 

verniz, adesivos, emulsões (polímeros), fluidos de corte, carbonato de cálcio, caulim e aditivos para con-
creto, onde a proteção contra bactérias e fungos é requerida no estado úmido (proteção na embalagem).

BIOBAC BIT 20 é compatível com a maioria das matérias primas usadas em material suscetível à con-
taminação microbiana. Porém é aconselhável que toda aplicação seja testada através de ensaio de desafio 
antes de ser recomendada.

Compatibilidade:



Estabilidade térmica:

Recomendações de dosagens:

Estabilidade à temperatura de BIOBAC BIT 20 comparando com

A concentração ideal de uso de BIOBAC BIT 20 será de terminada pelo laboratório de microbiologia. 
A faixa de concentração normalmente recomendada de BIOBAC BIT 20 para a preservação na emba-

lagem da maioria dos produtos é de 0,1 a 0,2% sobre total da fórmula.

Produto Estabilidade 90%
CMIT 35 graus Celsius

MIT 75 graus Celsius

BIT 100 graus Celsius

Dose oral aguda DL50 : >2000mg /kg (ratazana)

Efeito de irritação Dérmica irritante (humano)

Efeito de irritação Ocular irritante (humano)

Sensibilização   Sensibilizante

Classificação Mistura corrosiva

Eco toxicidade

Biodegradabilidade
Não facilmente biodegradável de acordo com crité-
rios OECD, porém intrinsecamente biodegradável.

Toxicidade em peixes CL50: 2,2 mg/L (calculado)

Toxicidade em dáfnias CE50: 3,0 mg/L (48 h Dafnia magna) (calculado)

Demanda química de oxigênio (DQO)1,315 mg/L

Comportamento nos ecossistemas Nenhuma acumulação significante em organismos.

Toxidade:



Propriedades microbiológicas:
BIOBAC BIT 20 possui amplo espectro de atividade microbiológica, incluindo fungos filamentosos, 

leveduras e bactérias Gram positivas e Gram negativas. É um agente microbiostático que exibe grande 
estabilidade sendo capaz de preservar por longos períodos de tempo.

Valores da concentração mínima inibitória (MIC) de BIOBAC BIT 20 contra diversos microrganismos 
comumente encontrados em processo de deterioração de produtos industriais.

Bactérias MIC (ppm)

Pseudomonas aeruginosa 800

Pseudomonas putida 250

Proteus vulgaris 75

Escherichia coli 50

Staphylococcus aureus 300

Fungos MIC (ppm)
Aspergillus niger 650

Penicillium mineoluteum 125

Fusarium solanii 125

Geotrichum candidum 650

Leveduras MIC (ppm)
Candida albicans 125


