
 
 
                                                                                          
 

 

B-838   
Detergente Desengraxante Multi-Uso - 
CÓD. 48210 

  
 

 

PROPRIEDADES 
 
Possui componentes seguros para remoção de graxas e óleos em superfícies de plástico e metais. Sua fórmula 
concentrada penetra rapidamente nas sujidades, facilitando a remoção.  
 
UTILIZAÇÃO  

É indicado para limpar pisos, paredes, equipamentos, motores, caixas plásticas em áreas mecânicas e indústrias 
de alimentos em geral. 

 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES: 
Com o auxílio de um pano, esponja ou pulverizador, aplicar o B-838  à concentração de 1 parte para 3 a 5 partes 
de água  (150 a 250 ml de B-838 e completar para 1 litro)  e deixar agir de 15 a 20 minutos. Enxaguar em seguida. 
 
SUJEIRAS INTENSAS OU REMOÇÃO DE GRAXAS:  
Aplicar o B-838  à concentração de 1 parte para 3 a 5 partes de água  (150 a 250 ml de B-838 e completar para 1 
litro) e deixar agir de 15 a 20 minutos em imersão, enxaguando em seguida. 
 
LIMPEZA DE TRILHO E NÓRIAS: 
Aplicar o B-838 puro ou diluído na concentração de 1 parte para 1 a 3 partes de água  (250 a 500 ml e completar 
para 1 litro) em pequenas áreas. Aplicar o óleo lubrificante em seguida. Não fazer grandes áreas.  
 
COMPOSIÇÃO 
 
Composição: Água, Nonil Fenol Poliglicol Éter, Sequestrante, Butil Glicol, Corante Violeta Básico CI 45170, 
Alcalinizante, Sequestrante, Coadjuvante e água. 
ATIVO: Nonil Fenol Poliglicol Éter 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 

ASPECTO: Líquido límpido 
COR: Rosa 
pH (puro): 10,5 a 11,5 

DENSIDADE (25°C): 1,02 a 1,04 g/ml 

PRECAUÇÃO  
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. 
Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais 
próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o produto. Não 
reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de Atendimento de 
Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771. 
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