
 

 

BDA 15 
Limpador Amoniacal Concentrado 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BDA 15 é um limpador à base de amoníaco, utilizado na limpeza pesada de qualquer 
superfície lavável, removendo e emulsionando óleos, gorduras e sujeiras impregnadas. 
Pode também ser utilizado na remoção de ceras à base de carnaúba. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
Recomendam-se diluições de até 1/50 em água, dependendo do grau de sujidade. 
Ao aplicar na lavagem de paredes, plásticos, fórmicas e aço inox, aplicar a solução de 
BDA 15 na superfície e deixar agir por alguns minutos, esfregando com o auxílio de 
uma esponja, escova ou fibra, e enxaguar em seguida. Na remoção de ceras à base de 
carnaúba, recomendam-se diluições de até 1/10 em água. Espalhar a solução de BDA 
15 e deixar agir por 5 minutos. Esfregar com o auxílio de fibras, escovas ou máquinas 
conservadoras, utilizando discos de limpeza adequados. Retirar a solução suja e 
enxaguar com água limpa. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido viscoso, cor vermelha e odor amoniacal. 
 pH: 9,5 – 11,4 
 Teor de ativos: 12,0 – 14,0 % 
 Densidade: 1,010 – 1,035 g/cm³ 
 Viscosidade: 800 – 1000 cps 

 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA O USO DE BDA 15 
Cozinhas industriais, restaurantes, hotéis, lanchonetes, clubes, supermercados, 
hospitais, clínicas, indústrias em geral, shoppings e etc. 
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