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Generalidades

O BRIO S.C. está indicado para a limpeza a
fundo, tanto manual, como mecânica, de todos
os tipos de pavimentos. Destina-se à limpeza
dos pavimentos de armazéns, comunidades,
supermercados, oficinas, ambientes de alto
tráfego, etc. Este produto também pode ser
utilizado como desengordurante para todas as
superfícies duras, desde que não envernizadas.

Campos de aplicação

Modo de utilização

O BRIO S.C. é um desengordurante
superactivo, numa forma superconcentrada
(10 vezes mais concentrado do que um
produto tradicional), constituído por uma
mistura de agentes tensioactivos especiais,
particularmente eficazes na libertação e na
remoção de sujidade de natureza gorda e
oleosa. É um produto seguro, pois não
contém substâncias cáusticas.
O BRIO S.C. não produz espuma e tem um
perfume agradável, que persiste durante
algumas horas.
A utilização de BRIO S.C. permite racionalizar
e controlar os consumos do produto,
reduzindo os desperdícios, permitindo ainda
limitar o espaço necessário em armazéns,
simplificar a dosagem e a manipulação do
produto e, também, reduzir os custos de
transporte e de armazenamento.
O BRIO S.C. contribui para a redução da
quantidade de plásticos em circulação.

O BRIO S.C. é fornecido embalado em frascos
doseadores de 1000 ml, que possibilitam a
preparação de uma solução pronta a usar com
uma concentração exacta de detergente. Diluir 20
ml de BRIO S.C. em 8 -10 litros de água
(concentração de utilização de 0,2%) e aplicar a
solução assim obtida com mop, pano, máquina
rotativa monodisco ou máquina lavadora-
aspiradora. Não é necessário enxaguar as
superfícies.

BRIO S.C.
Desengordurante superconcentrado
Uma dose de 20 ml para 8-10 litros de 
água
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Características técnicas

BRIO S.C.

COMPOSIÇÃO Tensioactivos anionicos e não íonicos, solventes hidrossoluveis,
perfumes, alcalinizantes

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente verde

PERFUME especiarias

PESO ESPECÍFICO: 1

TEOR DE ATIVOS 67 %

pH tal qual 11 ± 0,5

pH em solução 9,5 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA 
ÁGUA

Completa

BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os
critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº
648/2004 relativo aos detergentes.

Natureza do perigo e conselhos de
prudência

O produto è irritante par os olhos. Em caso de contacto 
com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente 
com água e consultar o médico.

Informações adicionais
EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Informações adicionais
6 x 1 lt. (frasco doseador)
Uma só garrafa contém cerca de 50 doses que permitem  preparar 
400-500 litros de solução pronta para utilização.

DISPOSITIVO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL :

Óculos de 
segurança
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