Informações Técnicas

DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS
DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS
QUALIFOOD foi especialmente desenvolvido
para ser utilizado na desinfecção de verduras,
legumes e frutas.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Muito fácil de usar;
❖ Lava e desinfeta frutas, verduras, legumes
e vegetais;
❖ Auxilia na remoção de resíduos químicos
e sujeiras;
❖ Possui eficácia comprovada na eliminação
de microrganismos comumente presentes
em alimentos;
❖ Ação bactericida frente às cepas
Enterococcus faecium e Escherichia coli;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Diluir 6 mL (1 colher de sopa) do produto em
1L de água. 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: Usar luvas para sua aplicação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 9,0 – 13,5
Aspecto: Líquido Límpido
Cor: Incolor a Levemente Amarelado
Odor: Característico
Teor de Cloro Ativo (p/p): 0,85 – 1,15%

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO
PRODUTO
MANTENHA
O
FRASCO
PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR.
Manter o produto em sua embalagem original
e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não
ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o
contato com os olhos e pele. Em caso de
contato com os olhos e pele, lavar com água
em abundância durante 15 minutos. Se a
irritação persistir consulte um médico, levando
a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso
de ingestão acidental, não induzir o vômito.
Consulte um médico imediatamente, levando a
embalagem ou o rótulo do produto. Em caso
de inalação ou aspiração, remova o paciente
para local arejado e consulte imediatamente o
Centro de Intoxicações ou o médico levando o
rótulo do produto. Depois de utilizar este
produto lave e seque as mãos. Abra a
embalagem cuidadosamente, prevenindo os
respingos do produto. Não reutilizar as
embalagens.
Telefone
de
emergência
(CEATOX): 0800 0148 110.
ATENÇÃO: NÃO MISTURAR COM ÁGUA
FERVENTE, VINAGRE, PRODUTOS ÁCIDOS
E PRODUTOS A BASE DE AMÔNIA. NÃO
MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
350mL.

COMPOSIÇÃO
Hipoclorito de sódio e veículo.
Princípio ativo: Hipoclorito de sódio – 1% p/p.

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

REGISTRO
REGISTRO MS: 3.1282.0038

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831
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