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DETERGENTE ALCALINO DE ESPUMA CONTROLADA 
 
DESCRIÇÃO 
BRIO BASIC é um detergente líquido fortemente alcalino indicado para limpeza automática por recirculação 
em circuitos (sistemas CIP) e túneis. É especialmente recomendado para a indústria de laticínios, bebidas e 
sumos, carnes, etc. Pode ser utilizado em túneis de lavagem por spray para moldes, caixas plásticas e até 
mesmo em superfícies externas (pavimentos). 
 
CARACTERÍSTICAS 
o BRIO BASIC é um detergente líquido que permite o seu doseamento automático e é muito eficaz na 

eliminação de uma grande variedade de sujidades orgânicas. 
o Especialmente indicado para águas de dureza baixa ou média. 
o Apresenta boa capacidade humectante e de dispersão da matéria orgânica. 
o Contém tensioativos antiespumantes e facilita o enxaguamento. 
o Graças ao seu poder sequestrante, evita a formação de incrustações nas turbinas e circuitos, 

evitando o entupimento dos bicos injetores, melhorando a eficiência operacional e o desempenho. 
o Os tensioativos contidos nesta solução atendem aos critérios de biodegradabilidade estipulados no 

Regulamento 648/2004 / EC sobre detergentes. 
 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO E COR  pH DENSIDADE (20°C) COMPOSIÇÃO 
Líquido viscoso 
marrom claro 

12,8 ± 0,5 1,48 ± 0,02 g/cm3 Hidróxido de sódio. 

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

• 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 BASIC a uma concentração de 
aprox. 0,5 - 5% entre 45-70 °C. 

• Finalmente, enxaguar com água potável. 
o 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 usar a uma concentração que varia entre 1 - 5% a uma temperatura de 60 °C 
• Por fim, enxaguar com água potável. 

o Para a lavagem de garrafas 
• Recomenda-se usar a uma concentração entre 2 - 6% a uma temperatura inferior a 80°C. 
• Por fim, enxaguar com água potável. 
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o Para a lavagem de pavimentos muito engordurados  
• Usar entre 2 – 5 % a uma temperatura entre 50 – 60°C. 
• Por fim, enxaguar com 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. Devido à sua 
natureza corrosiva, deve prestar-se extrema cautela na seleção de materiais para as bombas, embalagens e 
linhas. Manter afastado de ácidos e metais. 
 
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 BASIC 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) 
0,3 8,85 
0,6 17,06 
1,0 28,9 
2,0 54,2 
3,1 80,4 
4,1 105,9 
5,0 126,2 
6,1 149,9 
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
 
APRESENTAÇÃO 
Jerrican de 25 kg 
Contentores de 1400 kg 

Rev.: 6 
Data: Desembro de 2021 

 

 
 


