
Beta Conc 10C1

Produto alcalino forte para pré-lavagem e lavagem de 
roupas com sujidade pesada
Finalidade de Uso
É indicado como reforçador do detergente na pré-lavagem e lavagem de roupas de 
algodão e poliéster/algodão com sujidade pesada à base de proteínas como sangue e 
alimentos, medicamentos, óleos, gorduras e graxas de origem animal, vegetal e mineral.

Características / Benefícios
• Atua com eficiência na sujidade pesada reforçando a ação do detergente;
• A eficaz atuação dos seus agentes alcalinos na remoção de sangue, proporcionando 

um melhor resultado final da lavagem;
• Fórmula concentrada;
• Auxilia na remoção de sujidades pesadas de qualquer origem, devido ao correto 

balanceamento dos agentes alcalinos da sua formulação;
• Reforça a atuação do detergente, melhorando a eficiência do processo de lavagem;
• Seus agentes alcalinos mantém o pH adequado na lavagem para a correta ação de 

limpeza.

Modo de Usar 
Como reforçador para pré-lavagem de roupas: Dosagem: 1,12 a 3,0 ml de Clax Beta 
Conc 10C1 por quilo de roupa seca. Para lavagem de macacões e panos industriais: 
Dosagem: 1,12 a 5,2 ml de Clax Beta Conc 10C1 por quilo de roupa seca. Temperatura: 
a frio até 90ºC. Tempo de Operação: mínimo 10 minutos

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor Incolor
Peso específico a 25°C  1,44 – 1,47 g/ml
pH (sol. 1%) a 25°C 12,5 – 13,5
Alcalinidade livre (%Na2O) 31,4 – 35,0
Alcalinidade total (%Na2O) 31,5 – 35,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem 
ser considerados como especificação.

Composição 
Hidróxido de Sódio, Coadjuvantes e Água.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0259
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