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FICHA DE  PRODUTO

CB 100
B02.30.*

O CB 100 é um agente de limpeza, à base de água, livre de solventes 
e fosfatos e que beneficia do poder da natureza. Tem por base 
matérias- -primas renováveis que conferem ao CB100 um excelente 
poder de dissolução sem danificar as superfícies. Este agente de 
limpeza remove fortes contaminações, como marcas e resíduos de 
borracha, óleos, ceras, entre outros contaminantes, podendo ser 
utilizado em diferentes tipos de materiais, como aço, aço inoxidável, 
alumínio1, metais não ferrosos1 e outras superfícies.
Tem um odor agradável, é isento de solventes e COV’s e não exige 
rotulagem nos termos do Regulamento CLP, o que faz do CB100 a 
melhor alternativa aos solventes ou parafina.
Além disso, forma pouca espuma e possui uma longa vida útil, o 
que garante o uso eficaz em sistemas de circuito fechado, como os 
equipamentos de limpeza BIO-CIRCLE GT COMPACT, GT MAXI ou os 
sistemas CLEAN BOX. O agente de limpeza pode ser usado por um 
longo período, reduzindo assim os resíduos e custos associados.
O CB 100 protege não só os operadores, mas também o meio ambiente. 
Quaisquer resíduos deste produto podem ser eliminados com água 
(ou aplicando FT100), o que o torna adequado, também, para uso em 
alguns setores da indústria alimentar e farmacêutica.

Formas de fornecimento:
• Pulverizador de 500ml.
• Embalagens de 20LT/ 200LT / 1000LT

Aplicação:
• O CB 100 pode ser aplicado manualmente usando um pano ou 

um pincel, por imersão ou utilizando as máquinas de limpeza 
BIO-CIRCLE.

Características principais e vantagens de utilização:
• Para uso manual e mecânico
• Longa vida útil - reutilizável
• Livre de Compostos Orgânicos Voláteis – COV’s
• Não necessita de rotulagem de acordo com as diretivas da UE
• Substitui diversos solventes
• Tem propriedades anticorrosivas temporárias

Consulte também:
CB 100 Alu
CB 100 Blue
CB 100 LR
CB 100 Alu Lr

1 - ver CB 100 Alu


