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DETERGENTE ALCALINO  
 
DESCRIÇÃO 
BRIO ULTRA é um detergente líquido alcalino concentrado indicado para limpeza de equipamentos, 
vasilhames e utensílios de policarbonato, alumínio ou outros metais macios. Também pode ser usado para 
limpar máquinas de embalamento de Tetra-Brik e túneis de lavagem de latas. 
 
CARACTERÍSTICAS 
o BRIO ULTRA é um detergente concentrado com alto poder de limpeza que permite o seu 

doseamento automático. 
o Especialmente indicado para remoção de sujidade em tabuleiros, moldes e outros utensílios 

industriais, superfícies em refeitórios, restaurantes, bares, etc. em alumínio, metais leves ou 
policarbonatos. Não prejudica as superfícies estanhadas. 

o Contém inibidores de corrosão que minimizam a agressão nas superfícies metálicas. 
o Graças ao seu conteúdo de tensioativos de espuma controlada, pode ser utilizado em máquinas 

automáticas para lavagem de recipientes ou utensílios e em sistemas CIP. 
o Adequado para uso na indústria alimentar. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
ASPECTO E COR  pH (1%) DENSIDADE (20°C) COMPOSIÇÃO 
Líquido transparente 
amarelo pálido     

10.5 ± 0.5 1,125 ± 0,015 g/cm3 Contém fosfatos 5-15 %, fosfonatos < 5 %, 
tensioactivos aniónicos < 5 %, tensioactivos não 
iónicos < 5 %; Metasilicato de disodio pentahidratado.  

 
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 ULTRA a uma concentração de 
aprox. 1 – 3% entre 55-70 °C durante 10 – 45 minutos. 

• Finalmente, enxaguar com água potável. 
o Para a limpeza de máquinas de embalamento (Tetra Brik):  

• É efetuado um pré-enxaguamento com água para remover resíduos do produto 
• Diluir de 1 a 3%. 
• Finalmente, enxaguar com água potável. 

o Em limpezas por imersão:  
• É efetuado um pré-enxaguamento com água para remover resíduos do produto 
• Diluir de 1 a 3%. 
• Finalmente, enxaguar com água potável. 
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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.  
 
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 VALORACIÓN 
Análise por condutividade: 
O controle da concentração de BRIO ULTRA 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 (%) Condutividade a 20⁰C (µS/cm) 
0,05 118,8 
0,1 213 
0,3 572 
0,5 882 
1 1586 

1,5 2240 
2 3120 

2,5 3800 
3 4410 
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
 
APRESENTAÇÃO 
Jerricans de 20 kg 

Rev.: 3 
Data: Janeiro de 2022 
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