
Dicolube BLP
Detergente para uso específico. Produto a base de sabão 
para tratamento de esteiras transportadoras aprovado para 
plásticos retornáveis
Finalidade de uso
Dicolube BLP é um produto concentrado a base de sabão destinado à limpeza e redução 
do atrito entre as esteiras transportadoras e as embalagens. Compatível com qualquer tipo 
de embalagem. Especialmente recomendado para embalagens plásticas retornáveis e não 
retornáveis, pois não causa stress craking.

Características/Benefícios
• Formulação exclusiva: protege garrafas de plástico retornável contra o stress-cracking. É 

também aprovado para latas e garrafas de vidro;
• Produto concentrado: pode ser usado a baixas concentrações, provendo um efetivo e 

econômico custo em uso;
• Eficiente limpeza: remove sujidades existentes sobre as esteiras, mantendo-as limpas e 

lubrificadas;
• Compatível: pode ser usado em qualquer tipo de esteira;
• Alto poder de lubrificação: pode ser usado para esteiras de alta velocidade.

Considerações Técnicas
Dicolube BLP apresenta uma formulação balanceada à base de tensoativos e ácidos graxos, 
que permitem que o lubrificante seja utilizado a baixíssimas concentrações. Sua formulação 
confere-lhe ainda poder de limpeza e lubrificação para esteiras transportadoras, proporcionando 
um baixo coeficiente de atrito. É compatível com todos os tipos de embalagem e todos os 
materiais de esteiras, podendo portanto ser utilizado como um lubrificante único para toda a 
fábrica. Recomendável uma limpeza periódica nas esteiras com o objetivo de manter a eficiência 
da linha e evitar a proliferação de microrganismos.

Modo de Usar
Utilizar concentração de Dicolube BLP entre 0,2 e 0,8% à temperatura ambiente. A definição 
da concentração, temperatura e tempo de contato ideais dependerão da aplicação. Consulte 
sempre um especialista Diversey.

Metodologia de Análise
A concentração da solução de uso pode ser determinada através do uso do Teste Kit da Diversey.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido límpido
Cor Amarelo à Ambar
Peso específico à 25ºC 1,07 g/mL
pH (sol. 1%) à 25ºC 10,5

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

Composição
Sabões, Agente anti stress-cracking, Tensoativo Não-Iônico, Sequestrante, Conservante e Água.

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

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