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BRAS-LIMP BAÚ 
Detergente desincrustante ácido 

 

 

Função: 
 

BRAS-LIMP BAÚ é um detergente ácido especialmente desenvolvido para facilitar a limpeza de incrustações 
formadas por respingos de concreto que endurecem e permanecem aderidos na lataria externa dos caminhões 

betoneira, nas rodas e outros equipamentos das usinas de concreto. 

BRAS-LIMP BAÚ pode ser utilizado para a limpeza de incrustações de barro e lama em chassi e caixa de roda 
de veículos. Recomenda-se NÃO aplicar na lataria pintada de veículos de passeio, pois há risco de remoção 
do verniz da pintura. 

BRAS-LIMP BAÚ também auxilia na remoção de sujeira impregnada em superfícies de alumínio, pisos de 
oficinas e pátios de manobra.  

 
 

Dosagem / Aplicação: 
 

ATENÇÃO: MANUSEAR O PRODUTO BRAS-LIMP BAÚ EM LOCAL AREJADO. UTILIZAR LUVAS DE 

BORRACHA NITRÍLICA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, CALÇADO IMPERMEÁVEL E AVENTAL. QUALQUER 
RESPINGO SOBRE A PELE OU OLHOS LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. PROCURAR 
UM MÉDICO EM CASO DE SINTOMAS DE IRRITAÇÃO AO PRODUTO.  

 

A taxa de diluição recomendada é de 1 litro do BRAS-LIMP BAÚ para 10 a 40 litros de água. Selecionar o 
nível de diluição conforme a severidade da incrustação. Para a limpeza de superfícies de alumínio utilizar a 
faixa de diluição mais alta. 
   

BRAS-LIMP BAÚ já diluído deve ser aplicado sobre a superfície a ser limpa com o auxílio de um pulverizador 
de espuma ou com um esfregão/escova de cerdas curtas embebido na solução diluída. Deixar agir por alguns 
minutos. Esfregar a área e lavar toda a superfície com bastante água.  
 

Recomenda-se o uso posterior do detergente alcalino BRAS-LIMP SHAMPOO, para complementar a lavagem 
e neutralizar qualquer acidez residual deixada pelo BRAS-LIMP BAÚ. 

  
 
 

Especificações do Produto: 
 

Aspecto / Cor: Líquido / Roxo 
Massa específica: 1,000 ± 0,020 g/cm³ 
pH: 2,50 ± 1,00 

 
 

Embalagem / Estocagem / Validade: 
 

BRAS-LIMP BAÚ é fornecido em bombonas plásticas de 200L, 50L ou 20L. Deve ser estocado em sua 
embalagem original e intacta em local protegido do sol, ventilado e seco. Seu prazo de validade é de 06 meses 
a partir da data de sua fabricação. Não reaproveitar as embalagens. 

 
 

Recomendações de Segurança: 
 

BRAS-LIMP BAÚ é um produto de pH ácido, ao manuseá-lo deve-se utilizar equipamentos de proteção 
individual (EPI´s): luvas de borracha nitrílica, óculos de segurança, calçado impermeável e avental. Antes de 
utilizar este produto, recomenda-se consultar a sua FISPQ. 
 

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir o produto. Evitar o contato com os olhos e a pele. 
Em caso de contato com a pele, lavar imediatamente com água. Em caso de contato com os olhos, lavar 
imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Procurar um médico em caso de 
sintomas de irritação ao produto.  

 

 


