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Nome do Produto:  A.D.BOND-X B.C-HC 1  
Categoria:  CLEANER 
Empresa:   ITA BOND-X COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ADESIVOS LTDA  
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FONE: 2891 8743       
EMERGÊNCIA:           0800 014 8110 CEATOX 
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Possui em sua formulação a mais avançada 

tecnologia de surfactantes (LES – Low Energy 
Surfactant Technology) que garante limpeza e 
desengraxe eficiente a baixas temperaturas, entre 42 
e 65°C sem formação de espuma, gerando uma 
economia substancial de energia. Excelente substituto 
ao solvente, principalmente por reduzir o seguro fabril 
e o consumo de EPIs mais específicos. 

Maior vida útil da solução de limpeza, 
reduzindo a troca do banho e descarte frequentes. 

 
 

 

Econômico Sem solventes Atóxico Não inflamável 

 
 

Ideal para remoção de óleo, graxa, lubrificante 
e sujidades em geral. Possui inibidor de corrosão que 
garante proteção temporária da peça/máquina após 
sua limpeza. 

Pode ser usado em lavadora automatizada 
(spray, tamboreamento, vibro acabamento, máquina 
de limpar piso, entre outros), banho ultrassônico, 
banho por imersão e limpeza manual. 

Utilizado em baixas concentrações, a partir de 

Quando não estiverem sendo utilizadas, as 
embalagens deverão estar bem fechadas e mantidas 
numa área com temperaturas entre 5°C a 50°C. Nessas 
condições a validade atinjirá a data prevista. 

 
 

São os de uso comum para manuseio de 
produtos químicos industriais. Usar óculos de proteção, 
luvas de neoprene, látex ou nitrílica e botas de 
segurança. 

 

   
Luvas Óculos Botas 

 
 

DESCARTE DE RESÍDUOS 
Qualquer solução preparada com este produto 

(utilizada ou não) antes de ser descartada na rede 
pública, deverá ter seu pH devidamente neutralizado. 
Este produto é alcalino, tanto puro quanto em solução. 
É necessária sua neutralização com uma substância 
ácida (por exemplo uma solução de ácido muriático) 
até que o valor de pH encontre-se entre 6.5 a 7.5. 

Esta operação de neutralização requer cuidado 
do operador. Deve-se utilizar todos os EPI’s 
mencionados e um escudo facial. 

0,5%. 
 
 

Lavadora automatizada 

Banho ultrassônico 

 
 
 
 

1:199 - 1:4 0,5% - 20% 

 
 

 
SUPERFÍCIES APLICÁVEIS 

Banho por imersão 1:9 – Tal qual 10% - Tal qual 

 
 

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
Odor: Suave 

Aspecto visual: Líquido transparente incolor 

o de ebulição: ± 97°C 

Congelamento: ± 1ºC 

Densidade: 1.000 – 1.050 g/cm3 

Sistemas Concentração do produto 



BOLETIM 
TÉCNICO 

 

B.C-HC 1 
  

Ponto de fulgor: Não aplicável 

Autoignição: Não aplicável 

pH (tal qual): 12.0 a 13.0 

 
 

Ligas ferrosas Ligas não-ferrosas 
 

  
Plásticos / Polímeros Vidros / Azulejos / Concreto 
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EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 

 

 
 

DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 

Por titulação potenciométrica 
Com uma proveta, transferir 100ml da amostra 

para um copo becker de 250ml. Titular com solução- 
padrão de ácido clorídrico 0.1M/N até valor de pH 6.95- 
7.05 (com o pHmetro previamente calibrado). 

A concentração momentânea será dada pela 
equação: 
% = (0,2 x Volume consumido de HCl 0,1N) - 0,0345 

Por titulação colorimétrica 
Com uma proveta, transferir 100ml da amostra 

para um copo becker de 250ml. Adicionar 6-8 gotas de 
indicador fenolftaleína (a 1% em etanol) e titular com 
solução-padrão de ácido clorídrico 0.1M/N até mudança 
de tonalidade de rosa para incolor. 

A concentração momentânea será dada pela 
equação: 
% = (0,2184 x Volume consumido de HCl) – 0,1014 


