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DETERGENTE DESINFETANTE ALCALINO-CLORADO 
 
DESCRIÇÃO 
BRIO CLOR é um desinfetante alcalino clorado desenvolvido especificamente para a limpeza de instalações 
e equipamentos automáticos por recirculação (sistemas CIP) na indústria alimentar como tanques de recolha 
de leite fresco, tuneis de lavagem de tabuleiros, caixas plásticas na indústria de carnes e moldes 
microperfurados na indústria do queijo. 
 
CARACTERÍSTICAS 

o A sua alcalinidade média juntamente com a sua base de cloro ativo conferem ao produto a 
capacidade de degradação de depósitos proteicos. 

o Capacidade bactericida demonstrada. 
o O produto também trata e previne incrustações de calcário e seu reposicionamento nas superfícies 

tratadas, graças ao seu conteúdo sequestrante. 
o É um detergente líquido que permite que o seu doseamento seja automático. 
o Os tensioativos contidos nesta solução cumprem com os critérios de biodegradabilidade estipulados 

no Regulamento 648/2004 / EC sobre detergentes. 

 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
ASPECTO E COR  pH (1%) DENSIDADE (20°C) COMPOSIÇÃO 
Líquido amarelo claro 12,0 ± 0,5 1,170 ± 0,02 g/cm3 Hipoclorito de sódio 4.95% cloro activo, hidróxido de 

sódio 5%, hidróxido de potássio 2.5% e Excipientes 
c.s.p. 100%. 

 
MODO DE EMPREGO 
Na limpeza por recirculação (sistemas CIP): 

• Especialmente na indústria de laticínios, é efetuado um pré-enxaguamento com água fria para 
remover resíduos do produto por pelo menos 5 - 10 minutos. 

• Depois, faz-se recircular uma solução de lavagem com BRIO CLOR a uma concentração de aprox. 2% 
entre 40-50 °C durante 10-20 minutos. 

• Finalmente, enxaguar com água potável. 
 

Para a limpeza de túneis de lavagem automáticos  
• Recomenda-se a realização de um pré-enxaguamento com água fria para remoção dos restos do 

produto. 
• Recomenda-se a lavagem de caixas ou bandejas de material plástico na indústria de carnes, 

concentrações que variam entre 0,5 - 3% e não excedem a temperatura de 50 ° C (para evitar perda 
de cloro). Para obter eficácia bactericida, aplique no mínimo 2%. 
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• Por fim, enxaguar com água potável. 
 

Para limpeza por imersão: 
• Recomenda-se fazer um pré-enxágue com água fria para retirar os restos do produto. 
• Para lavar utensílios ou peças compatíveis com o produto, é aconselhável aplicar concentrações entre 

0,5 - 3% e não ultrapassar a temperatura de 50 ° C (para evitar a perda de cloro). Para obter eficácia 
bactericida, aplique no mínimo 2%. 

• Por fim, enxágue com bastante água potável. 
 

*Posteriormente, para otimizar os níveis de higiene, recomenda-se usar alternadamente com um detergente 
desincrustante ácido como o ACIMIX CIP, com uma frequência específica dependendo do equipamento e do 
substrato. 

ARMAZENAMENTO 
Armazenar entre 5 - 35 °C. O armazenamento deve ser feito no vasilhame original, intacto, seco e bem 
fechado. Manter afastado de fontes de calor. Se possível, evitar a radiação solar direta. Manter afastado de 
ácidos, aminas, metais (cobre, níquel e suas ligas metálicas) e materiais combustíveis. 
 
RECOMENDAÇÕES 
Usar antes do prazo de validade (2 anos a partir da data de expedição). 
 
PRECAUÇÕES 
Consultar a ficha de segurança para informação adicional sobre o nosso produto. 
 
MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
Análise por condutividade: 
O controle da concentração de BRIO CLOR pode ser feito através da medição da condutividade do produto 
diluído. Os gráficos a seguir mostram a relação entre a condutividade a 20⁰C e a concentração do produto 
em água destilada, expressa em % do produto. Preparar 100mL da concentração desejada e medir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentração (%) Conductividade a 20⁰C (mS/cm) 
0,5 3,0 
1,0 5,5 
1,5 7,9 
2,0 10,4 
2,5 12,8 
3,0 15,3 
3,5 17,7 
4,0 20,2 
5,0 25,1 
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Núm. Registo: 16-20-05251-HA. 
 
De acordo com a norma UNE-EN 13697, BRIO CLOR quando diluído a 2% e aplicado a 20°C 
em superfícies em condições limpas (a concentração de leite reconstituído e albumina 
bovina no teste é de 8,5g/l e 0,3g/l respetivamente) tem atividade bactericida após 5 
minutos para Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae e Pseudomonas 
aeruginosa. Além disso, de acordo com a norma UNE-EN 13697, BRIO CLOR quando 
diluído a 1% tem atividade bactericida para Listeria monocytogenes e Salmonella 
typhimorium. 
 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
 
O produto BRIO CLOR está aprovado pela UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG para ser utilizado nos 
procedimentos de higiene das fábricas que elaboram produtos UNILEVER (número de autorização: 
00092772). 
 
APRESENTAÇÃO 
Jerrican de 24 kg 

0

5

10

15

20

25

30

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Co
nd

uc
tiv

id
ad

, m
S/

cm

Concentración, %

Brio Clor



 

BRIO CLOR 
 

 

 
Esta informação está baseada no nosso conhecimento atual e pode ser modificada sem aviso prévio. Itram Higiene, S.L. não se 

responsabiliza pelo uso incorreto do produto. 

08500 Vic (Barcelona) 
Tel.: +34 93 886 97 33 
 

info@itramhigiene.com 
www.itramhigiene.com 
www.biofilmremove.com 

 
Página 4 de 4 

 

Bidon 230 Kg 
Contentor de 1200 kg 
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