
 

 

BIOSANIT 
Sanitizante para Frutas, Verduras e Legumes 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOSANIT é um sanitizante especialmente indicado para lavagem de frutas, verduras, 
legumes e utensílios, eliminando riscos de contaminação por veiculação hídrica. 
BIOSANIT tem importante atuação na assepsia de alimentos crus, conservado-os por 
mais tempo e diminuindo as perdas por deterioração. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
BIOSANIT deve ser utilizado na diluição recomendada para cada fim, ou seja, 25 ml 
para cada 50 litros de água. Mergulhe os alimentos por 15 minutos e enxágüe-os a 
seguir. Elimine o excesso de água para conservar os alimentos por mais tempo. 
Produto especialmente indicado para profissionais da área de saúde e alimentação. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido transparente, cor violeta e odor característico. 
 pH: 12,0 – 14,0 
 Teor de Cloro: 5,0 – 7,0% 
 Peso específico: 1,080 – 1,100 g/cm3 
 Viscosidade: 10 – 30 cps 

 

 
REGISTRO NA ANVISA Nº 325930042 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BIOSANIT 
Hospitais, hortifrutis, cozinhas industriais, restaurantes, hotéis e similares. 
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