
 
 
 

 

B-Lub 300 
Detergente para Limpeza e Lubrificação de 
Esteira Transportadora  

Código Embalagem Peso KG 

190927 30 L 31,5 
190658 50 L 52,5 
191104 1000 L 1050 

     

PROPRIEDADES 
 
Promove a limpeza reduzindo o atrito das latas e garrafas com as esteiras transportadoras. Possui alto poder 
sequestrante de Cálcio/Magnésio proporcionando um melhor custo em uso.  
Reduz o consumo de energia elétrica. Possui componentes químicos de proteção à garrafa PET contra “stress 
cracking”.  
 
UTILIZAÇÃO  
 
É indicado para a limpeza de esteiras durante o transporte facilitando a movimentação de garrafas de vidro, 
PET e lata em Indústrias de Alimentos e Bebidas. Reduz o atrito das latas e garrafas com as esteiras 
transportadoras. 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
 
Aplicar o B - Lub 300 à concentração de 0,2 a 1,0% (m/v) por meio de centrais dosadoras de linhas 
apropriadas. Sua concentração depende da dureza da água, da velocidade das esteiras e da qualidade da 
embalagem. Concentração em g/l de B - Lub 300 = Dureza total da água x 0,02 
  
COMPOSIÇÃO 
 
Hidróxido de Potássio, Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5 EO, Coadjuvante, Aditivo, Sequestrante, Alcalinizante, 
Preservante e Água.  
Ativo : Nonil Fenol Poliglicol Éter 9,5 EO.  
 
ESPECIFICAÇÃO     ASPECTO: Líquido límpido 

COR: Amarela 
pH (1%): 10,0 a 11,0 
DENSIDADE (25ºC): 1,02 a 1,06 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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