
                                                                           
                                                                                            
 
 

 

 

B - 701 
Detergente Alcalino Desengordurante  

Código Embalagem PESO KG 
191555 4 x 5 L 20,4 
201399 30 30,6 
94096 50 51 

  

PROPRIEDADES 
 
B - 701 e composto por substâncias tensoativas de alto poder emulsionante, umectante, dispersante e sequestrante. 
Fácil dissolução, alto poder de umectação e detergência, ótimo poder de remoção de gorduras e facilmente removido no 
enxágue. Não contém Essência, portanto não deixa odor objetável. Não causa corrosão em superfícies de plástico, 
alumínio, cobre e metais galvanizados.  Remove com facilidade sujidades de natureza arenosa, dispensa adições de 
produtos cáusticos na solução. Fabricado com tensoativo biodegradável.  
 
UTILIZAÇÃO 
 
O B-701 foi desenvolvido para limpeza manual e pelo processo de geração de espumas de equipamentos, podendo ser 
usado na limpeza de botas, tanques, tubulações (limpeza externa), paredes, pisos etc., em Frigoríficos, Laticínios e 
Indústrias Alimentícias em geral. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
LIMPEZA POR GERADOR DE ESPUMA: Diluir o produto na concentração de 2,0 a 5,0%, dentro do equipamento 
gerador de espuma. Este deve estar com pressão de ar disponível de 4,0 a 5,0 kg/cm2. Após a aplicação, aguardar 
alguns minutos para proceder à ação mecânica. Finalizar com um enxágue com água potável. 
 
LIMPEZA MANUAL: Aplicar com auxílio de uma esponja ou escova, à concentração de 300 a 600 ml de produto e 
completar com água até 10 litros (3,0 a 6,0%). Deixar agir por 10 minutos, enxaguando em seguida. 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Lauril Éter Sulfato de Sódio- Biodegradável, Sequestrantes, 
Coadjuvantes, Alcalinizante e Água. 
Ativo: Lauril Éter Sulfato de Sódio - Biodegradável = 14,2% 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 
 
 
 

Aparência:   Liquido opalescente 
 Cor: Amarelo claro 
Densidade (25ºC): 1,00 - 1,03 g/ml     
pH 1%  (25ºC): 9,5 – 11,5 

PRECAUÇÃO 
 
ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. 
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 
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