
 

 

BIONEW 
Detergente Neutro Biodegradável 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIONEW é um excelente detergente neutro biodegradável, indicado para lavagem 
manual de louças e utensílios domésticos tais como: pratos, talheres, copos, bandejas, 
cristais dentre outros. Bionew não deixa camadas residuais nas peças e seus 
componentes o tornam seguro e suave para as mãos do usuário.  
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
BIONEW deve ser utilizado em processos de imersão numa diluição de até 1:100 em 
água de acordo com o grau de sujeira a ser removida. Antes da imersão, retirar os 
resíduos sólidos. Adicionar BIONEW num recipiente adequado e mergulhar as louças e 
demais utensílios deixando agir por 10 minutos. É necessário esfregar com uma 
esponja ou fibra para retirar excessos de gorduras impregnadas. 
Para lavagem manual, recomenda-se diluição de até 1:30 em água e esfregar com 
auxílio de uma esponja ou fibra enxaguando logo em seguida com água limpa. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido transparente viscoso, cor vermelha e odor característico. 
 pH: 6,5 – 7,5 
 Teor de ativos: 15,0 – 18,0% 
 Densidade: 1,010 – 1,040 g/cm³ 
 Viscosidade: 600 – 1000 cps 

 

 
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.575444/2010-25. 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIONEW 
Restaurantes, cozinhas industriais, hospitais, bares, lanchonetes, casas noturnas e etc. 
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