
Suma Virex Plus FLV D4.4

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
Densidade
pH

Líquido 
Translúcido amarelado
de 1,06 a 1,08 g/ml
de 12,5 a 13,2

 Desinfetante para hortifrutícolas 

Garantia de e�ciência
Virex Plus FLV apresenta ação antimicrobiana  comprovada se usado dentro das 
concentrações indicadas.

Atende a legislação - Portaria NO 152, a Resolução RDC NO 77 e a Portaria NO 15.
Virex Plus FLV, atende as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Ministério da Saúde) sendo indicado como desinfetante para hortifrutícolas e 
desinfetante para indústria alimentícia.

Ação antimicrobiana comprovada
Virex Plus FLV é e�caz contra S. aureus, E. coli e Enterococcus faecium.

Segurança
Grande diferencial sobre as águas sanitárias comuns, pois o produto possui 
estabilidade garantida por 6 meses e garante o uso seguro na desinfecção dos 
alimentos.

Praticidade
Produto com dupla aplicação:
• Desinfecção de frutas, legumes e verduras.
• Desinfecção de superfícies em áreas de manipulação de alimentos.

Informações técnicas

Composição

Hipoclorito de Sódio, Alcalinizante, Estabilizante e Água. 

Princípio ativo

Hipoclorito de Sódio – Teor de Cloro Ativo (estabilizado):  2%  (20.000 ppm)

Utilização

Virex Plus FLV é um desinfetante à base de Hipoclorito de Sódio, com 2% de cloro ativo 
establizado (20.000 ppm) para desinfecção de frutas, legumes e verduras. Virex Plus FLV é 
e�caz contra bactérias testadas (Enterococcus faecium, Escherichia coli e Staphylococcus aureus).

Modo de usar
 
Para desinfecção de hortifrutícolas: Lavar abundantemente os alimentos com água corrente. Diluir 10 ml de Virex Plus FLV até 1 litro 
em água potável. Imergir os alimentos na solução por 20 minutos. Retirar os alimentos da solução e enxaguar abundantemente com 
água potável.
Para desinfecção de superfícies �xas, em áreas de manipulação de alimentos: Colocar 10 ml de produto completando com água 
para 1 litro de solução. Aplicar a solução diluída de Virex Plus FLV. Deixar em contato durante 10 minutos. Proceder o enxágüe com 
água potável.

Embalagem

Caixa de papelão com 2 bombonas de 5 litros.

Precauções de uso

PERIGO: Corrosivo! CÁUSTICO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES EM CONTATO COM OS OLHOS, PELE E MUCOSAS. PERIGO! Pode 
ser fatal se ingerido. Evite a inalação do produto concentrado. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  Em caso de contato com ácidos, este produto libera 
calor e 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. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. 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 dê 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. Não misture com água na embalagem original.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, longe de produtos ácidos e em ambiente coberto, seco e dotado de 
boa ventilação. Deve ainda ser armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de 
Segurança do Produto. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO 
FABRICANTE POR ESCRITO.
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