Informações Técnicas

AGRUS BIOCID
AGRUS BIOCID é indicado para
desinfecção de verduras, legumes e frutas.

a

outros fins. Mantenha afastado de fontes de
calor e luz solar direta.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

PRECAUÇÕES

 Auxiliando na remoção de resíduos
químicos e sujeiras;
 Possui eficácia comprovada na eliminação
de
microorganismos
comumente
presentes em alimentos;
 Ação bactericida frente às cepas
Enterococcus faecium e Escherichia coli.
 Com uma pequena quantidade do produto
conseguem-se ótimos resultados;
 Produto biodegradável.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não Ingerir. Evite inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Usar luvas para sua aplicação. Não misturar
com
outros
produtos.
PRIMEIROS
SOCORROS: Em caso de contato com os
olhos e pele, lave imediatamente com água
em abundância. Se a irritação persistir
consulte um médico, levando a embalagem ou
o rótulo do produto. Em caso de ingestão, não
provoque vômito e consulte imediatamente o
Centro de Intoxicações (CEATOX - Centro de
Assistência Toxicológica Atendimento 24
horas: fone 0800 0148110) ou o médico
levando o rótulo do produto. Em caso de
inalação ou aspiração remova a pessoa para
local arejado e se houver sinais de intoxicação
chame socorro médico. Lavar os objetos e
utensílios utilizados como medida antes de
reutilizá-los.

MODO DE USAR
Indústrias
Alimentícias:
As
doses
recomendadas devem ser seguidas de acordo
com as orientações de um técnico
especializado, consulte nossa área técnica.
Cozinha Industrial: Preparar uma solução de
0,3% (ou seja, diluir 3g de AGRUS BIOCID em
1000 L de água limpa). Lave previamente as
verduras, legumes e frutas com água para
retirada dos resíduos maiores. Coloque os
vegetais de molho na solução por 10 minutos.
Em seguida, retire-os da solução e enxague
com água limpa.
Importante: Utilizar EPI's (luvas, botas de
borracha, óculos protetores e avental) ao
manusear o produto e suas diluições.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1 kg e 4,5 kg.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Grânulos
Cor: Brancos acinzentado a âmbar
Odor: Característico

COMPOSIÇÃO
Hipoclorito de Cálcio, carga inerte e veículo.
Princípio Ativo: Hipoclorito de Cálcio 65%
p/p.

REGISTROS
REGISTRO MS: 3.1282.0343

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para
LIMA & PERGHER IND. COM. E REP. LTDA.
FONE: (34) 3292-6100 - FAX (34) 3292-6161
INDÚSTRIA BRASILEIRA
www.startquimica.com.br
020312 ANA

