
MARKERMED Kft.
                               2045 Törökbálint Zengő u.12.
                               E-mail: anetta.horvath@gmail.com
                               Mobil telefon: (06) 70-219-6912

OMNICIDE FG II – felület fertőtlenítőszer
                                       Felhasználási útmutató élelmiszeripar-vágóhidak részére

A készítményt a Coventry Chemicals Ltd  (Anglia) gyártja, a világ mintegy 95 országában forgalmazza.

Az Omnicide FG II összetétele: glutáraldehid és cocobenzil- dimetil- ammóniumklorid

A két hatóanyag szinergens hatása a biztosítéka a készítmény egyedülálló tulajdonságainak (széles 
hatásspektrum, oldatban nem mérgező, nem korrozív stb).

Kellő alapossággal elvégzett higiénés program megvédi az élelmiszert, húst a kórokozók okozta fertőzésektől.

Nagy előnye a készítménynek, hogy oldatban nem korrozív. Ez azt jelenti, hogy használható a technológiai 
berendezések,  fémes felületek, vágóeszközök, kések fertőtlenítésére is.

Széles hatásspektrumú készítmény, hatékony a baktériumok, vírusok és gombák ellen (E.coli, Salmonella 
enteriditis, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Hepatitis B vírus és 
egyéb vírusok ellen is.

A készítmény két komponense interferál a baktériumok és gombák sejt membránjával, behatolnak a sejtbe, 
mialatt reakcióba lépnek a baktériumok és gombák enzimjeivel és fehérjéivel megakadályozva a sejtek 
metabolizmusát.
A hidrofil vírusok kereszt reakcióba lépnek a glutáraldehiddel, a vírushoz kapcsolódó fehérjékkel. A lipofil 
vírusok foszfolipid membránját  a coco molekulák feloldják, ezzel megakadályozzák, hogy a vírus bejuthasson a 
sejtek tömegébe.

Felhasználási javaslat:

A padló- fal és mennyezet felületét mossuk le mossuk le OMNICLEAN 1:250 –es oldatával, a 
szennyeződéseket távolítsuk el tiszta vízzel, majd vigyük fel a felületre az OMNICIDE FGII 1:100 –as oldatát 
hagyjuk megszáradni.
A munkafelületeket, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, hússal mossuk le OMNICLEAN-nel, távolítsuk el a 
szennyeződést, majd mossuk át az OMNICIDE FG II 1:100-as oldatával. 10 perc behatási idő után tiszta vízzel 
mossuk le a felületet.
A technológiai berendezéseket, vágóeszközöket, késeket, mossuk le OMNICLEAN-nel, majd 10 percig 
merítsük az eszközöket az OMNICIDE FGII oldatába.
A bemártás után mossuk le tiszta vízzel.
A készítmény előnye: oldatban nem mérgező

       Oldatban nem korrozív
Reziduális aktivitása: min. 7nap.
Környezetbarát, biológiailag lebomlik.
Tárolás: élelmiszertől, hústól elkülönítve, száraz hűvös helyen tároljuk.
Szavatosság: eredeti, bontatlan csomagolásban 2 év

Balesetvédelmi előírások: megfelelő védőruházat, gumikesztyű, szem/arc védő viselése kötelező
                                          Füst/permetképződés esetén légzésvédőt kell viselni

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni.
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