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ADITIVO DE SECAGEM PARA LAVAGENS TERMINAIS 

Propriedades 
VERSEC é miscível em água em todas as propor-
ções É um produto não classificado como prepara-
ção perigosa para a saúde de acordo com a
directiva 88/79 e 93/18 CEE.
VERSEC é um produto biodegradável de acordo
com as normas em vigor. Evita as manchas que 
surgem na lavagem em máquina originadas pela 
qualidade da água (normalmente calcárias).
VERSEC favoriza a secagem dando aos objectos 
um aspecto limpo e brilhante.

Precauções
Não deixar ao alcance das crianças. 
Proteger do gelo. 
Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e 
abundantemente com água potável. 
Fechar a embalagem após cada utilização. Efectuar 
sempre um teste para determinar a compatibilidade 
e o tempo de contacto apropriado. 
Produto Químico: Leia sempre a rotulagem antes de 
utilizar.

Características
Liquido de reacção química fraca ácida. 

Aplicação
VERSEC aplica-se sempre diluído em água fria ou 
morna. A sua diluição aconselhada na água de 
enxugamento nas máquinas de lavar louça varia 
entre 2 a 5 colheres de chá (10 ml a 25 ml) por cada 
6 litros de água. A quantidade de VERSEC a aplicar 
varia com a dureza da água e com a temperatura de 
funcionamento das máquinas. Em condições 
favoráveis, aplica-se VERSEC diluído na proporção 
de 1 litro até 500 litros de água no enxugamento 
manual. Em túneis de lavagem, seguir as instruções 
dos construtores dos equipamentos.(normalmente a 
quantidade a aplicar situa-se entre 0,4 ml a 0,7 ml 
por cada litro de água).

Utilização
VERSEC utiliza-se em máquinas de lavar loiça ou 
manualmente na industria hoteleira, agro-alimentar
restaurantes, cozinhas, pastelarias, hospitais, esco-
las, etc..
VERSEC é um aditivo indispensável para a 
utilização em máquinas ou túneis de lavagem.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e 
equipamentos que podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples 
limpeza com água potável é o suficiente antes da secagem.


