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Link do produktu: https://sklep.pesan.pl/pol-lena-farma-jk-1-l-p-77.html

POL LENA FARMA JK 1 L
Cena brutto

45,00 zł

Cena netto

36,59 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
POL-LENA FARMA JK 1 L - preparat dezynfekujący

Płyn do sporządzania roztworów do dezynfekcji i mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu. W celu odkażenia pomieszczeń inwentarskich
raz w tygodniu po usunięciu ściółki i nawozu oraz mechanicznym oczyszczeniu i umyciu pomieszczeń wodą, należy wilgotne powierzchnie ścian,
podłóg, okien oraz otworów wentylacyjnych spryskać 0,3% roztworem wodnym Pol-lena Farma JK w ilości około 0,2 l/m2, a powierzchnie
porowate i drewniane 0,5 l/m2. Koryta, poidła, wózki paszowe, urządzenia paszarni należy raz w tygodniu po uprzednim mechanicznym
oczyszczeniu zmyć 3% roztworem preparatu, a następnie po upływie 20-30 minut spłukać bieżącą wodą. Przy wejściach do pomieszczeń należy
codziennie wykładać maty nasączone świeżo przygotowanym 3% roztworem Pol-lena Farma JK. Środki transportu zwierząt po oczyszczeniu
mechanicznym i spłukaniu wodą, należy spryskać 3% roztworem preparatu w ilości 0,5 l/m2 powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA
0,3 %: 3 g preparatu (1 łyżeczka do herbaty) na 1 litr wody;
3 %: 30 g preparatu (5 średnich łyżek stołowych) na 1 litr wody.

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

Zagrożenia
ZAGROŻENIA
Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze
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Niebezpieczeństwo
Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie
Zawiera: nonylofenol etoksylowany, 7-11 EO, jod.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować ochronę oczu,
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 OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
Dodatkowe informacje
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2627/05.
Substancja czynna: jod (20 g/l).
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