Virocid

®

Spēcīgākais dezinfekcijas līdzeklis!
»» visefektīvākais dezinfekcijas līdzeklis
»» pasaulē pierādīta efektivitāte (EN AOAC)
»» plaši rekomandēts ārkārtas slimību kontrolē
»» plašs pielietojums (mazgāšanai, izsmidzināšanai un miglošanai)

Palielini ienākumus aizsargājot savu ganāmpulku

www.cidlines.com

Pielietojums

Sastāvs: :

VIROCID® var lietot dažādos veidos:

• 2 dažādi četraizvietotā amonija hidroksīds ( 1 vienkāršās
ķēdes alkildimetilbenzilamonija hlorīds un 1 divkāršo
ķēdes didecildimetilamonija hlorīdu), tādejādi paplašinot
četraizvietotā amonija grupas spektru;

• Glutāraldehīds;
• Izopropalols;
• Priežu eļļa.
Sakarā ar to, ka Virocid formula ir izsmalcināta un
nepārtraukti tiek uzlabota, to var izmantot ļoti zemā šķīduma
koncentrācijā.

-

Izsmidzināšana, putu veidā, miglot nepievienojot
citas vielas vai piedevas.

-

Sakarā ar to sarežģīto un nemitīgi uzlaboto
sastāvu to var izmantot pie ļoti zemas koncentrācijas.

-

VIROCID®
var
izmantot
dažādiem
dezinfekcijas nolūkiem: novietnes dezinfekcija (putas +
miglošana), kāju dezinfekcijas vannas, riepu un
transporta dezinfekcija u.c.

Drošs lietošanā
Virocid®baktericīds, pretvīrusu, fungicīds un sporu
iznīcinošs efekts ir unikālākais pasaulē, un ir drošs
cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi. Virocid® atbilst
MEL (maksimālā iedarbības robeža). MEL ir tiesību akti par
cilvēku veselību un darbinieku drošību pret ķīmiskajām
vielām darba vietā. Regula par glutāraldehīdu atsaucoties
uz MEL ir jāievēro: max 0,05 ppm pēc 15 min iedarbības
laika.
Virocid rezultāti:
• Virocid® izsmidzinot 0.5 % (1:200) => 0.019 ppm
• Virocid® mazgājot 0.5 % (1:200) => 0.016 ppm
• Virocid® miglojot 20 % (1:10) => 0.04 ppm (pēc 30 min
aktīvas ventilēšanas)

Virocid® pierādīta efektivitāte
Virocid® ir pierādījis savu
efektivitāti daudzu gadu
garumā,
pret
tādām
slimībām kā: klasiskais
cūku mēris, putnu gripa,
gripas vīruss A/H1N1 u.c.
Virocid® ir ideāls partneris
kontrolē pret pārtikas
produktu izraisītiem
infekciju zoonozēm,
Piemēram,
kampilobaktēriju un
Salmonellu kontrolei.
VIROCID® ir testēts pret
Kampilobaktēriju un 5
Salmonellas serotipiem,
aprakstīti Regulā (EK)
Nr 2160/2003 no Eiropas Komisijas.

Lietošanas norādījumi
Testu rezultāti
pieejami uz

pieprasījuma

• Pirmkārt, rūpīga virsmu notīrīšana
• Dezinfekcija
• Kontakta laiks: 15 minūtes
• Lietojiet Virocid® 0.25 - 0.5% (1:400 - 1:200)
koncentracijā izsmidzinot vai putošanai( 1L šķīduma uz
4m2).

• Priekš miglošanas lietot 1 - 2 L uz 4 L ūdens,
izmantojot uz 1000 m3.
• Kāju vannām: 0,5-1%, regulāri atjaunot šķīdumu
• Riepu dezinfekcijai: 0,5-1%, regulāri atjaunot šķīdumu
• Tehnikas dezinfekcijai: 0,25-1%
• Olu dezinfekcija pie inkubēšanas: 20% (25 ml / m3)
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Use biocides with precaution. Before any use, read the label and the information concerning the product. This product is not necessary available or registered in every country.

Sinerģiska formula

