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VIREX 200G- dezynfekcja budynków,
maszyn, sanityzacja
Cena brutto

29,99 zł

Cena netto

27,77 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
VIREX 2x 200g- środek dezynfekcyjny

ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY O DZIAŁANIU BAKTERIOBÓJCZYM I WIRUSOBÓJCZYM DO STOSOWANIA NA MATERIAŁACH,
URZĄDZENIACH I POWIERZCHNIACH
Skutecznie zwalcza najważniejsze czynniki chorobotwórcze wśród wirusów, bakterii i grzybów
Skuteczny przeciw wirusom Ptasiej Grypy ( VIREX eliminuje wirusa ptasiej grypy już w stężeniu 1%- poparte badaniami
laboratoryjnymi)
Ulega biodegradacji
Nie wykazuje właściwości żrących w stężeniu roboczym

Virex może być stosowany:
–
–
–
–
–

dezynfekcja linii pojenia
dezynfekcja wstępna (oprysk)
zamgławianie, sanityzacja wody
dezynfekcja mat
wyjątkowo skuteczny w walce z grzybami

OPRYSK NA POWIERZCHNIACH I SPRZĘTACH
Użyć VIREX w stężeniu min. 1%, rozprowadzić przy użyciu opryskiwacza lub myjki ciśnieniowej albo lancą pianową, w ilości ok. 300ml/m2.
DEZYNFEKCJA LINII POJENIA
Użyć VIREX w stężeniu od 0,5% do 1%, w zależności od stopnia zabrudzenia linii. Całkowicie napełnić instalację roztworem. Pozostawić na 3-6h.
Następnie przepłukać instalację czystą wodą.
SANITYZACJA WODY
400-500g VIREX rozpuścić w 10l wody i puścić przez dozownik ustawiony na 1%.
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OPRYSK W OBECNOŚCI ZWIERZĄT
Dawka 100g VIREX rozpuszczona w 10l wody wystarczy na oprysk obiektu 1000 m2. VIREX może być używany z dodatkiem nośnika mgły
DEZYNFEKCJA OBUWIA
Stosować w proporcji 100g VIREX na 10l wody. Mieszać do rozupuszczenia. Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co
3-4 dni.

OPAKOWANIE:
2x200g

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

ZAGROŻENIA
Zagrożenia
EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
H302+332: Działa szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
P301+312: W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P301+330+331: W przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów.
P303+361+353: W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem.
P304+340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
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