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BRILOX SC SECANTE E ABRILHANTADOR 

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA 
 
 

DESCRIÇÃO 
 

Líquido formulado com tensioativos não iónicos, agentes secantes, desincrustantes, sequestrantes e 
abrilhantadores.  
 

PROPRIEDADES 
 

Elevada capacidade para remover resíduos, incrustações alcalinas e manchas calcárias resultantes da 
lavagem com águas duras. Acelera a secagem e deixa a loiça brilhante. É compatível com outros 
compostos não iónicos e com substâncias aniónicas e catiónicas, tornando-se por isso um secante e 
abrilhantador universal que pode ser utilizado com todos os tipos de detergente. 
 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 
 

Recomendado para ser utilizado em todos os tipos de máquinas de lavar loiça ou copos, quer sejam 
industriais ou domésticas, facilitando a secagem, abrilhantando a loiça e os talhares, deixando-os secos, 
brilhantes e sem manchas. 
 
MODO DE APLICAÇÃO 
 

Pode ser aplicado manualmente ou com doseadores automáticos, sempre na última água de 
enxaguamento. A dosagem recomendada varia conforme a dureza da água de lavagem, pode variar entre 
3 a 5 gr por litro de água. A água de enxaguamento deve estar entre 60-90º C. 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Aspeto: Líquido transparente 
Cor: Incolor 
Densidade: 1,03 ± 0,02 g/cm3 
Odor: Característico 

pH: 1,5 ± 0,5 
 

ARMAZENAGEM E VALIDADE 
 

Armazenar fechado nas embalagens de origem, em local seco, ao abrigo do sol e de temperaturas 
extremas. Validade de um ano a partir da data de fabrico. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

Evitar o contacto com a pele e olhos. 
 

FORNECIMENTO 
 

Embalagens de polietileno de várias capacidades. 


