
Limpa e reduz a carga bacteriana   
Clean and reduce the bacterial load



Brunet é um produto com elevado poder 
desengordurante, apto para todos os tipos de 
superfícies da indústria alimentar. 

Foi especialmente concebido para obter uma 
limpeza rápida das superfícies utilizadas 
habitualmente. 

Produto concentrado que proporciona um grande rendimento. 
Inócuo para as superfícies graças ao seu pH neutro.

Limpa e desengordura em profundidade. .
Aplicação fácil, cómoda e segura.
Potenciado com enzimas para uma limpeza de amplo espectro. 
Aditivado com extratos naturais que reduzem a carga bacteriana. 
Não deixa vestígios de resíduos nas superfícies.

Apto para utilização na indústria alimentar.
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Características 

Modo de utilização 
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Armazenamento

Recomendações 

Utilizar puro e à temperatura ambiente.
Aplicar por pulverização direta ou com um pano humedecido com produto. 
Enxaguar com água e secar posteriormente com um pano preferivelmente de 
utilização única.

Armazenar entre 5 - 25 ºC. Deve permanecer na embalagem original, intacto, seco, 
bem fechado. Manter afastado de fontes de calor. Sempre que for possível, evitar a 
incidência direta de radiação solar. Para evitar derrames, depois de abertos, os 
recipientes devem voltar a ser cuidadosamente fechados e colocados em posição 
vertical. Conservar afastado de agentes redutores, agentes oxidantes, ácidos, 
alcalinos. 

Utilizar antes do final do prazo de validade indicado na embalagem (18 meses a 
contar da data de fabrico) e consumir seis meses após a sua abertura.

Consultar a ficha de segurança para informações adicionais sobre este produto.

Comercializado por: ROESP B-0318-S.

Precauções

Informação complementar

Caixas de 12 garrafas de 1 LApresentação

Propriedades físico-químicas ASPETO E  COR pH DENSIDADE  (20 °C)  COMPOSIÇÃO 

Contém fosfonatos <5%, tensioativos não 
iónicos <5%, perfumes <5%, LIMONENO. 

Líquido transparente 
amarelo pálido

8,0 ± 0,5 1,05 ± 0,05 g/cm3
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