KICKSTART®

FAKTAARK

Desinfektion med omtanke...
Deklaration
KICKSTART indeholder hydrogenperoxydopløsning, eddikesyre, pereddikesyre, non-ioniske tensider, stabilisatorer og overfladeaktive stoffer.
Anvendelse
Effektivt og hurtigvirkende desinfektionsmiddel til
flade- og tågedesinfektion.
Til stalde med og uden dyr, vognparken, materialer,
redskaber og til dyppedesinfektion.

CIF:
0,2 - 2 %.
Klovbade:
Anvend 1 - 2 % opløsning (anbefalet 1½ %) og ved
direkte påsprøjtning 5 %.
Emballage:
10 kg.
Godkendt:
Godkendt af Fødevarestyrelsen til desinfektion under
journalnummer 2004-50-5409-00224.

Velegnet til fødevareindustri.
Opfylder EU’s krav til Biocid direktivet.
Fordele ved KICKSTART
• Bekæmper vira, bakterier, svampe og sporer i løbet
af få sekunder.
• Brugsopløsningen er mild i anvendelse og den
specielle sammensætning er aktiv i op til 2 år.
• Dette gør KICKSTART velegnet til opløsninger,
der skal være holdbare i flere dage - f.eks. støvle
bade. Da de tre aktivstoffer hver især er meget
effektive, mindskes risikoen for resistens.
• KICKSTART er særdeles økonomisk at anvende
ved en lang række forskellige opgaver, grundet
god effekt ved lav brugsopløsning.
• Der forekommer ingen reststoffer, pletter eller
misfarvninger ved brug af KICKSTART.
• KICKSTART kan anvendes ned til 0 grader C,
hvilket er en fordel, når der desinficeres udendørs
i vinterperioden, på udleveringsmateriel og i 		
minkhaller.
Nedbrydes 100 % til ilt, vand og kuldioxyd og har derfor minimal indflydelse på miljø.
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Brugsanvisning
Fladesinfektion:
0,5 - 1 % (0,5 - 1 dl/10 liter vand).
10 liter brugsopløsning rækker til 75m².
Skummer ved brug af skumudstyr, hvilket synliggør
behandlede områder.
Varmtågedesinfektion:
10 %
Dyppedesinfektion:
1 - 2 %.
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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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