
Sumaveg

Características físico-químicas

Aspecto
Cor
pH (Solução 0,5%)
Densidade (25°C)
Teor de Cl2

Pó
Branca
5.5 a 7.5
1,10 a 1,40 g/cm3

3,0%

Desinfetante para hortifrutícolas

Ação antimicrobiana comprovada 

Sumaveg apresenta ação antimicrobiana comprovada por laboratório oficial, se 
usado dentro das concentrações indicadas. 

Econômico em Uso 

Sumaveg proporciona a reutilização da solução por mais de uma vez, desde que os 
vegetais sejam lavados adequadamente e o banho esteja dentro da concentração 
recomendada.

Não é Toxico

A composição adequada para uso em alimentos garante que Sumaveg não provoca 
nenhum dano ao organismo quando utilizado corretamente.

Informações técnicas

Composição

Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado e Coadjuvante.

Princípio Ativo

Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado: 6,25%. Equivale a 3,5% de Cloro Ativo.

Utilização

Sumaveg é um produto especialmente desenvolvido para a desinfecção de frutas, 
legumes e verduras e também para a desinfecção de superfícies, equipamentos e 
utensílios em áreas de manipulação de alimentos.
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Desinfetante para hortifrutícolas

Embalagem

Balde plástico de 2kg em caixa contendo 06 unidades.

Precauções de uso

CUIDADO! IRRITANTE PARA OS OLHOS, PELE E MUCOSAS. ATENÇÃO! NÃO INGERIR. EVITE A INALAÇÃO, ASPIRAÇÃO, CONTATO 

COM OS OLHOS E PELE. CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com ácidos, este produto libera gases. Não misturar com produtos a base de amoníaco. Evitar o contato com os olhos, 
pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e suas soluções, usar luvas, avental e óculos de segurança. 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 rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remover a pessoa para local arejado. Em caso de ingestão acidental, 
não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dar nada por via oral a 
uma pessoa inconsciente. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 
5012-5311 ou 0800-77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Lavar os objetos ou 
utensílios usados como medida antes de reutilizá-los.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 

INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

Produto registrado no Ministério da Saúde sob o Nº 3.2661.0145

MODO DE USAR

PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS:

1. Selecionar os alimentos.

2. Lavar em água corrente, um a um, folha a folha.

3. Preparar a solução de uso de acordo com as instruções abaixo:

 3a. Solução a 0,66%: com auxílio da medida dosadora, preparar uma solução de Sumaveg a 0,66%, medindo 66g de  
 produto para cada 10 litros de água, num recipiente higienizado. Esta solução pode ser utilizada em até 3 operações.

 3b. Solução a 0,33%: com auxílio da medida dosadora, preparar uma solução de Sumaveg a 0,33%, medindo 66g de  
 produto para cada 20 litros de água, num recipiente higienizado. Esta solução deve ser utilizada em uma única operação.  
 Obs.: Adicionar o produto na água lentamente, sob agitação, até total dissolução.

4. Imergir os alimentos.

5. Deixar agir de 10 a 15 minutos.

6. Retirar da solução e deixar escorrer ou enxaguar em água potável.

PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EM ÁREAS DEMANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS:

Preparar uma solução de 0,33 a 0,66% (pesar de 33 a 66g de Sumaveg, transferir para recipiente adequado e completar o volume 
com água até 10 litros), aplicar em superfícies que tenham sido previamente limpas, deixando agir de 10 a 15 minutos. Enxaguar 
bem. Para utensílios deixar imerso em solução de 10 a 15 minutos. Enxaguar bem.
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