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OMNICIDE TECHNOLÓGIAI JAVASLAT
Felület:

 alapos mechanikai takarítás után OMNICLEAN tisztítószer használata ajánlott
 higított (1:150) Omniclean kijuttatása nagynyomású v. háti permetezővel
 felületet száradni hagyjuk, majd bő vízzel lemossuk
 ezután juttatjuk ki az OMNICIDE fertőtlenítőszert
Javasolt hígítások az OMNICIDE fertőtlenítőszer használatánál:
1000 m2 felület
1:100
4.00ml/m2
4.00 L
1000 m2 felület
1:150
2.35 ml/m2
2.35 L
5000 m2 felület
1:150
2.35 ml/m2
11.75 L
1000 m2 felület
1. 50
7.00 ml/m2
7.00 L
A jól taposott almot is ajánlott Omniciddel permetezni, kis nyomáson minden
alomcserénél megismételni (gombák ellen)







Ködösítés:
Javasolt hígítás: 1:100 (1000m2 padlófelületre 9 L higított oldat)

Víztartály, itatók:
Omniclean tisztítószerrel mossa ki a tartályt, fél óra elteltével mossa ki alaposan bő
vízzel, majd Omnicide fertőtlenítőszerrel fertőtlenítse, mossa ki bő vízzel
javasolt hígítás 1:150

Keltetők:
javasolt hígítások: mindkét szerből 1:150

Tojás:
gyakorlati tapasztalatok alapján a javasolt hígítási arány Omnicide fertőtlenítőszerből
1:150
legalább 7 napos védettséget biztosít

Ivóvíz:






1:3000 hígításban adagoljuk az ivóvízhez az Omnicide fertőtlenítőszert
a fenti hígításban egyáltalán nem mérgező a szer
az Omnicide csökkenti a patogénekkel szembeni veszélyeztetettséget
javítja a takarmányértékesítést (mintegy 10-20%-os súlygyarapodást eredményez)
nincs kellemetlen íz hatása sem

Élelmiszeripar- vágóhidak, konzervgyárak, konyhák stb.


padló- fal, mennyezet felületét mossuk le OMNICLEAN 1:250 es oldatával, hagyjuk lehetőleg
fél órát állni (min.5 percig), majd bő vízzel távolítsuk el a szennyeződéseket
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juttassuk ki az OMNICIDE FG II 1.100-as oldatát hagyjuk száradni,
azokat a felületeket, amelyek élelmiszerrel érintkeznek10 perc behatási idő után tiszta vízzel mossuk le
a technológiai berendezéseket, vágóeszközöket, késeket mossuk le OMNICLEAN-nel, majd 10 percig
merítsük az eszközöket az OMNICIDE FG II 1:100-as hígítású oldatába
a készítmény előnye: oldatban nem mérgező
oldatban nem korrozív

Szavatosság: eredeti, bontatlan csomagolásban 2 év
Tárolás: száraz hűvös helyen
Balesetvédelmi előírások: megfelelő védőruházat, gumi kesztyű, szem/arc védő viselése kötelező.
Füst/permetképződés esetén légzésvédőt kell viselni

1. Baleset, rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni
OTH eng. szám: 3839/1998

OÉTI eng. szám: 2936/2001

