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DUL SANIT PLUS I  

Cloro orgânico em pó para desinfecção de frutas, 
hortaliças e afins. 
  
CARACTERÍSTICAS: 
DUL Sanit Plus é um produto em pó desinfetante à base de cloro orgânico, indicado para desinfecção para desinfecção de frutas, legumes, verduras, 
ovo e utensílios em áreas de produção e manipulação de alimentos. Com grande atividade antibacteriana para uma sanitização segura de alimentos 
in natura. 
Possui alta concentração de cloro ativo e não agride os alimentos. Promove a desinfecção e higienização de maneira rápida e eficaz. Eficácia 
comprovada na eliminação de microrganismos, o alimento fica apto para consumo e aumenta o seu prazo de validade. 
 
DUL Sanit Plus é indicado para todos os tipos de cozinhas industriais e indústria de alimentos, hotéis, frigoríficos, lacticínios, lactários, etc. 
 
DOSAGEM E APLICAÇÃO: 
Hortifruticolas: 
Preparar uma solução de 0,2%, ou seja, 2 gramas de produto para 1 litro de agua. Caso utilize copo dosador, usar uma medida para 10 litros de litros 
de água. Lavar as frutas, legumes e verduras em água corrente potável. Imergir na solução por 5 minutos. Após retirar, enxaguar novamente com 
água potável corrente. 
 
Para utensílios, equipamentos e superfícies em geral: 
Utilizar a solução 0,5 % , ou seja, 5 gramas de produto para 1 litro de água. Caso utilize o copo dosador, usar 5 medidas para 10 litros de água. 
 
Este produto atende a RDC 216 da ANVISA. 
 
PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: 
Aspecto: Pó solto 
Odor: Característico 
Cor: Branco 
pH (solução a 1%): 7,50 - 9,00 
Teor de Cloro Ativo: 14,00 - 16,00% 
Solubilidade: Solúvel em água 
 
COMPOSIÇÃO: 
Contém sal sódico do dicloro-s-triazinatrion, coadjuvante, sequestrante. 
 
AÇÃO BACTERICIDA: 
Enterococcus faecium Eficácia de 95% - tempo 10 minutos 
Escherichia coli Eficácia de 95% - tempo 10 minutos 
 
EMBALAGEM: 
Caixa com 6 potes de PEAD contendo 1kg cada 
Balde de PEAD contendo 10kg 
 
PRECAUÇÕES: 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Não reaproveitar a embalagem. Evite inalação ou aspiração e 
contato com os olhos. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Em caso de ingestão, não 
provoque vomito e consulte imediatamente o centro de intoxicações / CEATOX (0800 
148110), ou um médico, levando o rótulo do produto para orientação. Mantenha o produto 
em sua embalagem original, em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. 
Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 
ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e puxe a tampa devagar e cuidadosamente para cima. Para abertura utilize luva e óculos de proteção; 
ARMAZENAGEM: Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor. 
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR 
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