Desinol Ekstra

FAKTAARK

Desinfektion med omtanke...
Deklaration
Indeholder 23 % glutaraldehyd, 5 % kvarternære
ammoniumforbindelser, kompleksbindere,
overfladeaktivestoffer, alkoholer og glykoler.
Anvendelsesområde
Anvendes til flade- og tågedesinfektion i stalde uden
dyr, transportmateriel, inventar, etc..
Desinol Ekstra er særdeles velegnet til såvel varmsom koldtågedesinfektion.
Godkendt til kartoffelhuse.
Opfylder EU’s krav til Biocid direktivet.

Emballage:
20 liter og 600 liter.
Forholdsregler:
Ved brug af Desinol Ekstra skal personer være
iklædt beskyttende påklædning.
Anvend lovbefalet sikkerhedsudstyr.
Dokumentation for effekten forefindes!

Fordele ved Desinol Ekstra
• Indholdet af alkoholer og glykoler giver en
større gennemtrængningsevne og bevirker
derved, at de aktive stoffer får bedre kontakt		
med mikroorganismerne.
• Alkoholer og glykoler sikrer, at svæveevne og		
afgasning bliver optimal, således at de aktive
stoffer trænger ind overalt og dermed
desinficerer i sprækker og revner.
• Effekten bliver herved optimal alle steder
i stalden. Dette gælder ved både varm- og
koldtågedesinfektion samt almindelig flade
desinfektion.
• Virker ned til 5º C - uskadelig for materialer - ej korrosiv - biologisk nedbrydelig.
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Brugsanvisning
Brugsopløsning:
Varmetågedesinfektion:
1 liter + 2 liter vand pr. 400 m².
Koldtågedesinfektion:
Ved koldtåge u/20 my 1 liter Desinol Ekstra
og 10 liter vand til 400 m3.
Overfladedesinfektion:
1,5 % v/almen desinfektion
3,0 % v/højt smittetryk
10 liter brugsopløsning rækker 75 m².
Klovbade:
5 % opløsning = 5 liter Desinol Ekstra i 100 liter
vand rækker til ca. 150 køer.
Klovspray:
25 % opløsning sprøjtes direkte på klovene (helst
rengjorte).
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Trinol A/S arbejder konstant på at udvikle brugervenlige produkter.
Produkter der opfylder de krav som både lovgivning og den moderne,
ansvarsbevidste forbruger stiller i dag.
Det er vigtigt at vi sammen, finder den rette balance mellem effektivitet
og omtanke for mennesker og miljø.
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