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1. Compoziţie
-peroxid de hidrogen, acid peracetic, apa demineralizata si parfum.

2. Domeniu de utilizare
Produs biocid utilizat pentru dezinfectarea spatiilor de crestere a animalelor, a suprafetelor si
imprejurimilor fermelor. Dezinfecteaza aerul si unitatile de tratare a aerului din ferme.
Se mai poate utiliza pentru a dezinfecta incaltamintea persoanelor si rotile mijloacelor auto care intra in
ferma, materiale, scule, echipamente aflate in zonele unde sunt adapostite sau transportate animalele,
pentru a dezinfecta ouale, incubatoarele, statiile de incubatie si fosele septice din ferme.
Se poate utiliza pentru dezinfectarea suprafetelor ce intra in contact direct cu mancarea, la dezinfectarea
suprafetelor dure prin stergere cu laveta, mopul sau prin spalare.
Se mai poate utiliza la dezinfectarea instalatiilor sanitare precum vase de toaleta, chiuvete.

3. Performante
Prezinta activitate fungicida impotriva: Candida Albicans ATCC 10231 si Aspergillus brasiliensis
ATCC 16404.
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Aspect
Lichid omogen
Vizual
2
Miros
Caracteristic
Organoleptic
3
SR EN ISO 2811
3
Densitatea la 20ºC, g/cm
1.01-1.03
4
Stabilitate
Stabil
vizual
5
Culoare
Incolor
vizual
Prezinta activitate bactericida impotriva: Staphylococcus Aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536.

4.Caracteristici tehnice
5. Mod de aplicare
Pentru inceput se face o dilutie de 10%. Produsul se poate aplica direct pe suprafata ce se doreste a se

dezinfecta si se lasa sa actioneze 30 de minute.
Pentru suprafete se poate administra prin spray, nebulizare sau termo-nebulizare.
Dezinfectarea aeromicroflorei se realizeaza prin pulverizare
Dezinfectarea instalatiilor sanitare (vase de toaleta, chiuvete, etc) se realizeaza prin turnare.
Dezinfectarea suprafetelor dure se poate realiza prin pulverizare, prin stergere cu laveta sau mopul, sau
prin spalare.
Dezinfectarea echipamentelor/instrumentelor se realizeaza prin inmuiere/imersare/scufundare.

6. Masuri de securitate
Cititi cu atentie eticheta inainte de folosire!
Folisiti manusi si ochelari de protectie pentru manipularea produsului.
A nu se amesteca cu alte produse
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P102 – A nu se lasa la îndemâna copiilor;
P210- A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise sau suprafete incinse.
P273- Evitati eliberarea in mediul inconjurator;
P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII : clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.
Scoateţi lentilele de contact, daca este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P301+P313 ÎN CAZ DE INGHIŢIRE: se consultă medicul.
P501- Eliminati continutul si/sau ambalajul in locuri special amenajate.

7. Ambalare, transport și depozitare
Produsul se păstrează în ambalajul original in flacoane de 3L si 5L
Depozitarea se face în locuri răcoroase (TºC < 25), ferite de razele solare și de alte substanțe chimice.
Transportul produsului se face cu mijloace de transport curate și acoperite.
Fiecare transport va fi însoțit de documentul de certificare al calității, întocmit conform dispozițiilor
legale în vigoare.

8. Termen de valabilitate
Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricației.
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