
                                                                                              
 

 

 

B - 725 Azul 
Detergente para Limpeza Geral 

Código Embalagem PESO KG 
191557 4 x 5 L 20,4 
201403 30 30,6 
48205 50 51 

  

PROPRIEDADES 
 
B - 725 Azul tem alto poder desengordurante removendo com eficiência a sujidade gordura. Não possui 
Essência sendo ideal para uso em indústria de alimento em geral. Eficiente em presença de dureza de água. 
Proporciona economia com baixa concentração de uso. Pode ser utilizado manualmente ou por gerador de 
espuma sem causar danos à saúde do manipulador ou mesmo à superfície do equipamento. Fabricado com 
tensoativo biodegradável.  
 
UTILIZAÇÃO 
 
É indicado para limpar pisos, botas, paredes, latões, tanques, mesas de trabalho, equipamentos e utensílios 
de cozinhas em geral. Apropriado para uso em Laticínios, Frigoríficos e Indústrias de Alimentos e Bebidas. 
 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Realizar pré-enxágue. Aplicar o produto com o auxílio de uma esponja, numa diluição de 3,0 a 5,0% (300 a 
500 ml de produtos e completar com água até 10 litros), enxaguando em seguida. Se necessário, reaplicá-lo 
até a completa limpeza das superfícies. Em superfícies com muita sujidade gordurosa, utilizar de 6,0 a 10%. 
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio - Biodegradável, Tensoativo Aniônico (Lauril Éter Sulfato de Sódio) , 
Neutralizante, Sequestrante, Conservante, Coadjuvante, Espessante, Corante e Veículo. 
Ativo: Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio = 10,8% 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 

ASPECTO Líquido viscoso 
COR Azul 
pH puro -  (25ºC): 8,0 –9,0 
DENSIDADE 1,00 a 1,03 g/ml 
Visc.LVT/25°C/rpm50/p3 1000 a 1800 cps 
PONTO DE TURVAÇÃO 0 – 6ºC 

PRECAUÇÃO 
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS CUIDADO: 
Perigoso se ingerido ou inalado. Irritante para os olhos e mucosa. 
Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, 
procure cuidados médicos. Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de 
Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com 
o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem 
original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas.  Centro de Atendimento de Toxicologia 
CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771 

 
<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0151>> <<SANEANTE B - 725 AZUL 48205>> <<01>> <<25/04/2013 17:08>> 

 

 
 

 


