OMNICIDE felületfertőtlenítőszer
Összetétel: 5% glutáraldehid és 5-15% cocobenzil- dimetil- ammóniumklorid
Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, virocid
Alkalmazási terület: az állattartás (ólak,keltetők stb., az állategészségügy területén lévő mosható felületek fertőtlenítésére. Alkalmazás előtt
javasolt a felületek előzetes tisztítása Omniclean-nel.
Alkalmazási koncentrációk, behatási idők: 1:400 arányban vízzel hígított oldat formájában kell alkalmazni 300 ml/m2 mennyiségben és
hagyni kell a felületre száradni. Ha öblítés szükséges, úgy 30 perc után csapvízzel öblíthető a felület. A munkaoldatot mindig a felhasználás
előtt frissen kell készíteni.
Az állattartás területén az alábbi betegségek esetén alkalmazható hígítások:
- száj-és körömfájás

1 rész fertőtlenítőszer/60 rész víz

- sertések hólyagos betegsége

1 rész fertőtlenítőszer/300 rész víz

- baromfibetegségek

1 rész fertőtlenítőszer/150 rész víz

- tuberculosis

1 rész fertőtlenítőszer/10 rész víz

- lépfene, brucellozis

1 rész fertőtlenítőszer/60 rész víz

Figyelmeztetés: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! A készítmény alkalmazása csak üres telepeken vagy kiürített istállókban,
ólakban, keltetőkben történhet. A fertőtlenített helyiséget az ismételt használatba vétel előtt alaposan ki kell szellőztetni.
Tűzveszélyesség: „E”-nem tűzveszélyes
Veszélyjel: „C”-maró
A készítmény kockázataira utaló „R” mondatok:
R 20/22
R 34
R 42/43

belélegezve és lenyelve ártalmas
égési sérüléseket okoz
belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)

A készítmény biztonságos használatára vonatkozó „S” mondatok:
S13

élelmiszerektől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S23

a keletkező permetet nem szabad belélegezni

S26

ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S 36/37/39

megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni

S42

permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni

S45

baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

S51

csak jól szellőztetett helyen használható

Hulladékkezelés: tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornákba és talajba juttatni.
Ökotoxikológia: a készítmény biológiai úton lebomló
Tárolás, eltarthatóság: eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymantes helyen 2 évig eltartható
Gyártja: Coventry Chemocals ltd Woodhams Road, Siskin Drive, Coventry CV3 4FX UK
Forgalomba hozza: Markermed Kft 2045 Törökbálint Zengő u.12 Tel: +36 702196912 OTH: 503-2/2010

