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CARELA® BIO greenPOWER 
Produto à base de dois componentes para a limpeza de instalações de água para consumo 
humano 
 

ORIGEM DO PRODUTO 
CARELA® BIO greenPOWER é produzido pela empresa alemã Carela GmbH certificada pela ISO 
9001:2008 e 14001:2005 para a conceção, fabricação e venda de produtos químicos para o sector da 
água potável e indústria. 
 
CARELA GmbH 
Schafmatt 5 
D-79618 Rheinfelden 
ALEMANHA 
Telefone: +49 7623 7224 0 | Fax: +49 7623 7224 99 
Site: http:// www.carela.com | Email: info@carela.com 
 
A distribuição do produto para Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e África do Sul está a cargo da 
empresa: 
 
MANUSYSTEMS – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS unip. Lda 
Zona Industrial de Caldas da Rainha 
Rua Pedro Nunes, 38, Fração R e S 
2500-303 Caldas da Rainha 
PORTUGAL 
Telefone: +351 262 836 480 | Fax: +351 262 836 481 
Site: http:// www.manusystems.pt | Email: geral@manusystems.pt 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO 
CARELA® BIO greenPOWER é utilizado para a limpeza de reservatórios de água para consumo humano, 
uma vez que consegue eliminar o biofilme que se forma nessas instalações. 
 
CARELA® BIO greenPOWER é um eficaz agente de limpeza, eliminando os depósitos de ferro, manganês 
e calcário que usualmente se desenvolvem nas instalações de água para consumo humano promovendo 
no mesmo ciclo a desintegração da parte inorgânica e biológica do biofilme. 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
CARELA® BIO greenPOWER foi patenteado como um produto inovador que numa única aplicação 
consegue promover a limpeza eficaz das superfícies. A sua conceção respeita os requisitos de se obter 
um produto sem cloro, fosfatos, tensioativos catiónicos e outras substâncias que pudessem impedir a 
rejeição para o meio ambiente das águas geradas no processo de higienização. 
 
É um produto constituído por dois componentes: 

▪ CARELA® BIO  
▪ CARELA® greenPOWER 

 

APROVAÇÕES 
CARELA® BIO greenPOWER foi aprovado pela DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 
(entidade competente na Alemanha), segundo o relatório de ensaio emitido pelo TZW – Laboratório 
acreditado pelo DVGW para a aprovação de produtos para contacto com água de consumo humano. Esta 
aprovação é datada 14/12/2017 sendo válida por cinco anos. 
 
Em Portugal, CARELA® BIO greenPOWER foi avaliado e aprovado pelo Laboratório Central da EPAL, 
sendo a sua aprovação válida até abril de 2023. 
 

SEGURANÇA 
Recomenda-se a consulta da ficha de segurança do produto para uma informação detalhada. 
 

EMBALAGEM 
CARELA® BIO greenPOWER sendo composto por dois componentes é comercializado em dois bidões 

distintos: CARELA® BIO bidão de 30 kg e CARELA® greenPOWER em garrafas de 2kg ou bidões de 5 kg. 
 


