
                                                                                         
 

 
 

B - 161 
Detergente em Pó Alcalino  

Código Embalagem Peso KG 

201114 4 x 5 KG 20 
105545 Saco 25 

 
   

  

PROPRIEDADES 
 
B-161 e um detergente em pó para uso geral.  Proporciona economia com baixa concentração de uso. Sua 
fórmula contém componentes que não causam corrosão em superfícies de plástico, alumínio, cobre e metais 
galvanizados. Produto formulado com tensoativo biodegradável.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
B-161 é indicado para limpeza de pisos, paredes, latões, tanques, batedeiras, tinas, equipamentos e utensílios em 
Laticínios, Frigoríficos e Indústrias de Alimentos e Bebidas em geral. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Limpeza manual:  Aplicar manualmente, com o auxílio de uma esponja, à concentração de 0,5 a 2,0% (50 a 200g 
de produtos e completar com água até 10 litros), enxaguando em seguida. Se necessário, reaplicá-lo até a 
completa limpeza das superfícies.  
 
Limpeza por imersão:  Preparar uma solução de 2,0% a 3,0% (200 a 300g de produto e completar com água até 
10 litros), durante 20 a 30 minutos, a frio ou até 50° C. Fazer esfregação manual e enxaguar com água limpa.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Carbonato de Sódio, Metassilicato de Sódio, Coadjuvante, Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio - 
biodegradável, Sequestrante, Tensoativo Não Iônico, Solvente, Corante CI 74180 e Corante CI 19140. 
Ativo:  Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável 
 
ESPECIFICAÇÃO  
 
 
 
 

Aparência:   Pó 
Cor: Verde claro 
pH 1%  -  (25ºC): 11,0 – 13,0  
Teor de alcalinidade (Na2O): 21,0 a 27,0% 

PRECAUÇÃO  
 
PERIGO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES AOS OLHOS E A PELE - CUIDADO: perigosa sua ingestão. Impeça 
o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio “CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS”. 
 
Produto irritante à pele e olhos. Causa queimaduras graves aos olhos e à pele. Não dê nada por via oral a uma 
pessoa inconsciente. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e chame socorro 
médico. Havendo contato com a pele, lave as partes atingidas com água em abundância e procure socorro 
médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não 
reutilize as embalagens vazias. Em caso de ingestão acidental NÃO PROVOQUE VÔMITO. Leve a vítima a um 
Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de 
contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos e procure socorro médico, 
levando a embalagem ou rótulo do produto. Utilize os Equipamentos de Proteção Individual- EPI´s (luvas de 
borracha, óculos de proteção, avental e botas de borracha) Centro de Atendimento de Toxicologia. Centro de 
Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771.  
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