
                                                                                         
 
 

 

 

  
 

B - 725 PL 
Detergente para Limpeza Geral  

Código Embalagem PESO KG 
315056 4 x 5 L 20,8 
315058 30 31,2 
315026 50 52 

     

PROPRIEDADES 
 
B – 725 Amarelo PL 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  
 
É indicado para limpar pisos, botas, luvas, 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 
 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE: Realizar pré-enxágue. Aplicar o produto com o auxílio de uma esponja, numa diluição de 4,0 a 8,0% 
(400 a 800 ml de produto e completar com água até 10 litros), enxaguando em seguida. Se necessário, reaplicá-lo até a 
completa limpeza das superfícies. 
 
LIMPEZA DE LUVAS E BOTAS: Utilizar à concentração de 5 a 10%, aplicado com auxílio de uma escova. Enxaguar em 
seguida.  
 
LIMPEZA MANUAL OU POR ESPUMA: Utilizar à concentração de 3,0 a 5,0%, dependendo da sujidade. Enxaguar bem em 
seguida. Para o caso de superfícies com alto teor de gorduras, recomenda-se um pré-enxágue com água quente até 50°C, antes 
de aplicar o produto. 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio – Biodegradável, Preservante, Tensoativo Aniônico, Alcalinizante, Amarelo Ácido CI 
45.350, Sequestrante e Água. Ativo:  Alquilbenzeno Linear Sulfonato de Sódio = 6,1% 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 
 
 
 

ASPECTO Líquido opalescente 

COR Amarelo 
pH puro (25ºC): 9,5 – 10,5 
Visc.LVT/25°C/rpm60/p3 700 a 1500 cps 

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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