VEROS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Desde 1973, produzindo soluções de qualidade.
Fones: (11) 2345-5077 / 2347-1677 Site: www.veros.com.br

BIOVEROSPOL IMF
SABÃO PARA PRÉ-LAVAGEM DE VEGETAIS
Produto Notificado pela ANVISA
 DESCRIÇÃO:
BIOVEROSPOL IMF é um sabão alcalino especialmente formulado com sabões finos, produzidos a
partir de substâncias graxas altamente refinadas (óleo de coco babaçu), utilizado para pré lavagem de
vegetais.
BIOVEROSPOL IMF possui acentuada propriedade umectante, facilitando a remoção das sujidades
mais difíceis. É completamente solúvel em água e de fácil enxágüe.
 COMPOSIÇÃO:
Sabão de ácidos graxos, coco, água, sequestrante, alcalinizante.
 CARACTERÍSTICAS:
Aparência:

Líquido âmbar

Odor:

Leve odor de coco.

Solubilidade:

Solúvel em água

Densidade:

1,05 ± 0,05 g/cm3

pH:

8,8 a 9,4

 ONDE USAR:
BIOVEROSPOL IMF é indicado para pré-lavagem de frutas, verduras, legumes e hortaliças.
 COMO USAR:





Lavar os vegetais com água corrente, para retirada dos resíduos mais soltos, como terra e
insetos.
Preparar uma solução de BIOVEROSPOL IMF (ver recomendações de uso específico no
ANEXO I).
Escorrer e enxaguar bem com água tratada.
Proceder com a sanitização, utilizando desinfetante apropriado.

AVISO IMPORTANTE: as informações deste Boletim Técnico são de caráter orientativo, baseadas em nosso
conhecimento de caráter geral, principalmente quando o processo está fora de nosso alcance. São sempre
aconselháveis testes preliminares práticos ou laboratoriais para avaliação e segurança na aplicação do produto,
além de treinamento técnico do pessoal que irá utilizá-lo.
Para detalhes sobre manuseio, armazenagem, transporte, dados toxicológicos e medidas de segurança,
consultar a FISPQ (MSDS) do produto
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ANEXO 1

Dosagens recomendadas de BIOVEROSPOL IMF.

Dosagem Mínima
(ml / 1 LT)

Dosagem Máxima
(ml / 1 LT)

Tempo de Contato
(minutos)

Alface Lisa

1

2

1a2

Alface Crespa

2

6

1a4

Alface Americana

2

6

1a4

Rúcula

2

4

1a3

Espinafre

2

4

1a3

Agrião

2

4

1a3

Brócolis

4

10

2a6

Couve flor

4

10

2a6

Batata

6

10

2a6

Cenoura

6

10

2a6

Mandioca

6

20

4 a 10

Hortifrutícola

*O tempo de contato depende do processo de lavagem empregado (imersão, escovas, lixiviação etc).
No caso de lavagem por máquina, recomenda-se tempo de contato de 30 segundos.
Sempre enxaguar abundantemente após a lavagem, independente do processo.

AVISO IMPORTANTE: as informações deste Boletim Técnico são de caráter orientativo, baseadas em nosso
conhecimento de caráter geral, principalmente quando o processo está fora de nosso alcance. São sempre
aconselháveis testes preliminares práticos ou laboratoriais para avaliação e segurança na aplicação do produto,
além de treinamento técnico do pessoal que irá utilizá-lo.
Para detalhes sobre manuseio, armazenagem, transporte, dados toxicológicos e medidas de segurança,
consultar a FISPQ (MSDS) do produto

