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BRAS-LIMP SHAMPOO 
Detergente neutralizante e desengraxante 

 

Função: 
 

BRAS-LIMP SHAMPOO é um detergente alcalino, desenvolvido especialmente para a remoção de 

resíduos de graxas, óleos e fuligem da lataria de equipamentos de usinas de concreto (caminhões 

betoneira, carregadeiras...). Além disso, o pH básico do produto neutraliza resíduos de ácidos 
provenientes de produtos removedores de concreto, passivando a superfície metálica, podendo 

reduzir a taxa de corrosão nos equipamentos e prolongando a sua vida útil. 

É um produto recomendado para a limpeza diária de equipamentos e para a neutralização de 

lavagens ácidas de remoção de incrustações de concreto.  

 

Benefícios: 
 

• Promove fácil limpeza de graxas e óleos. 

• Maior rendimento. 

• Prolonga a vida útil dos equipamentos. 

• Reaviva a pintura. 

• Produto biodegradável. 

 

Aplicação: 
 

A diluição recomendada do BRAS-LIMP SHAMPOO é de até 1:10 (1 litro do produto para até 10 

litros de água). Recomenda-se usar o produto concentrado para a limpeza de impregnações mais 

severas.  

Aplicar BRAS-LIMP SHAMPOO diretamente sobre a superfície a ser limpa, espalhar uniformemente 

e esfregar com auxílio de escova ou esponja. Enxaguar toda a superfície com bastante água.   

BRAS-LIMP SHAMPOO pode ser utilizado como um neutralizante após a lavagem de superfíc ies 

com produtos de limpeza ácidos, como o BRAS-LIMP BAÚ. Observando-se que, a sua aplicação 

como um detergente neutralizante, deve ocorrer somente após o enxague dos agentes ácidos. 

 

Especificações do Produto: 
 

Aspecto / Coloração: Líquido / Amarelo 

pH: 12,50 ± 1,00 

Massa específica: 1,040 ± 0,020 g/cm³ 

 

Embalagem / Estocagem / Validade: 
 

BRAS-LIMP SHAMPOO é fornecido em bombonas plásticas / tambores de 200L, 50L ou 20L. Deve 
ser estocado em suas embalagens originais e intactas em local protegido do sol, ventilado e seco. 

Seu prazo de validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação. 

 

Recomendações de Segurança: 
 

Ao manusear BRAS-LIMP SHAMPOO deve-se utilizar equipamentos de proteção individual (EPI´s): 

luvas de borracha, óculos de segurança, máscara contra vapores e avental. Não ingerir o produto. 

Evitar o contato com os olhos e a pele. Procurar um médico em caso de sintomas de irritação ao 
produto. Antes de utilizar este produto, recomenda-se consultar a sua FISPQ. 

 


