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Link do produktu: https://sklep.pesan.pl/hypred-force-7-5kg-p-435.html

HYPRED FORCE 7 ŚRODEK
BAKTERIOBÓJCZY, ZWALCZA ASF
5KG
Cena brutto

180,00 zł

Cena netto

166,67 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
HYPRED FORCE 7 ŚRODEK BAKTERIOBÓJCZY, ZWALCZA ASF 5 kg

Środek przebadany i skuteczny przeciwko wielu chorobom zakaźnym. Skuteczność przeciwko chorobie ASF (afrykański pomór świń)
potwierdzona badaniami.

Szerokie spektrum działania:
- grzybobójcze 2 %
- wirusobójcze: 1 %
- bakteriobójcze: 0,4 %

DEZYNFEKCJA: pomieszczeń, środków transportu, magazynów żywca, sprzętu.
Hypred Force 7 zawiera specjalnie skomponowaną formułę o działaniu dezynfekcyjnym w skład której wchodzą:
- aldehyd glutaralowy
- benzyloalkolodimetylochlorki
- chlorek didecylodimetyloamoniowy

SPOSÓB UŻYCIA:
oprysk/polewanie:
- bakteriobójcze: stężenie 0,4 %
- wirusobójcze: stężenie 1 %
- grzybobójcze: stężenie 2 %

zamgławianie:
- 1 kg HYPRED FORCE 7 + 4 L wody na 1000m3
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NIE STOSOWAĆ W OBECNOŚCI ZWIERZĄT!

Uwaga
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje
dotyczące produktu.

Zagrożenia
Zagrożenia

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudnoĝci w oddychaniu w
następstwie wdychania.
H335: Moze powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P260: Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do ĝrodowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284: Stosować indywidualne ĝrodki ochrony dróg oddechowych.
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami–: Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na ĝwieľe powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OĜRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391: Zebrać wyciek.
P501: Zawartoĝć /pojemnik usuwać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów
zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
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