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1) Características físicas e químicas 

Aspecto – Líquido 

Cor         - Translúcido a esbranquiçado 

Odor       - Odor característico 

 

2) Especificações do produto 

pH do produto puro                                        2,50 – 3,50 

Densidade (g/mL 20°C)                                  1,050 – 1,110 

 

3) Composição 

Ácido cítrico, álcool graxo etoxilado/propoxilado e água 

4) Campo de aplicação 

O SECBRIL é um detergente composto por Ácido cítrico, álcool graxo 

etoxilado/propoxilado e água, é compatível com produtos para saúde de aço 

inoxidável e com limpeza automatizada de comadres, papagaios, jarros e bacias. 

Dispensa o uso de produtos de limpeza para a câmara da lavadora desinfectora de 

utensílios, reduzindo custo, economizando tempo e simplificando o processo. 

Formulado com agentes de limpeza tensoativos não iônicos, ácidos orgânicos suave e 

complexantes que atuam como agentes de limpeza, removendo toda a matéria 

orgânica ressecada ou incrustada. 

 

5) Riscos 

Elementos de rotulagem:  

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. 

 

6) Precauções 

Usar equipamento de proteção individual (avental, luvas, máscara e óculos de 

proteção) ao manusear o produto. Não ingerir. Não aplicar sobre as pessoas, 

alimentos e animais. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte 

um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada 
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via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar 

com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um 

médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não misturar com outros 

produtos. Não reutilizar as embalagens. Lave os objetos ou utensílios usados como 

medida antes de reutlizá-los.  

 

7) Armazenagem 

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças. Manter o produto em 

embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta. 

 

8) Prazo de validade 

2 anos 


