Landbrug
Fladedesinfektionsmiddel

AGACID 5+

Produktinformation
Agacid 5+ er et surt, flydende, stærkt stabiliserende desinfektionsmiddel til skumudbringning, på basis af
pereddikesyre og har en kombineret bakterie-, virus- og svampedræbende effekt. Agacid 5+ har en hurtig
virkning og nedbrydelighed og virker optimalt ved lave temperature. Ved normal vandhårdhed anvendes
det uden problemer. Der er en fremragende dybdevirkning og ringe lugtgener ved anvendelse af Agacid 5+
hvilket gør det anvendeligt til mange formål, bl.a. på grund af sin stærke oxideringspotentiale og
inaktivering af enzymer.
Svin: svinepest, salmonella, dysenteri, parvovirus, enterotoxicosis, PCV2, Aujeszkys sygdom, rødsyge, PIA,
APP, PRRS, MKS, nysesyge, mycoplasmose, pasteurellose, influenza, clostridiose, m.fl.
Kvæg: mund og klovsyge, IBR/IPV, BVD/MD, kvæginfluenza, m.fl.
Fjerkræ: gumboro, marek, fugleinfluenza

Anvendelse
Fladedesinfektion (DVG) (Bakterie,
svampe og virusdræbende)

Opblandingskoncentration /
virketid
1 % / 120 Min.
2 % / 60 Min.

Indholdsmængde
0,40 l / qm

Anvendelse
De rene områder oversprøjtes med skumudstyr eller med lavtryksudstyr som giver en stor dråbestørrelse
da aerosoldannelse bør undgås. Anvendelse af beskyttelsesudstyr (handsker,
beskyttelsesbriller/ansigtsskærm) og tilstrækkelig ventilation. Undgå at arbejde i sprayen.
Overflader skal være gennemvædet (dosering 0,4 l/m2)

Bemærkninger
Brugsopløsningen af Agacid 5+ har ingen negativ indflydelse på biogasanlæg og med sin specielle
sammensætning effektiv ved lave temperaturer. Agacid 5+ kan udbringes med sprøjte, højtryksrenser,
tågekanon og skumkanon.

Holdbarhed
Original ubrudt emballage 12 måneders holdbarhed. Efter åbning bør det bruges indenfor en måned. Ved
ikke korrekt brug tager vi ingen ansvar.

Opbevaring
Kun i original emballage på et køligt og tørt sted. Opbevares ikke i direkte sollys.

Tekniske informationer
Form:
Farve:
Lugt:
pH-vægt:

Flydende
Klar
Karakteristisk
Ca. 2

Virkestoffer
Pereddikesyre: 50 g/ kg

Pakningsstørrelser
Dunke: 10 kg
BAuA-Reg.-Nr: N-65997
EN 14675, EN 1656, EN 1657, EN 14349

Sikkerhedsmeddelelse
Brug desinfektionsmiddelet omhyggeligt og sikkert. Inden brug bør mærkning og sikkerhedsdatablad
gennemlæses. Blandes ikke med andre desinfektions og rengøringsmidler. Kun til erhvervsmæssigt brug.
Der tages forbehold for ændringer.

Flere detaljer om dette produkt henvises til sikkerhedsdatabladet. Oplysningerne heri skal overholdes. Oplysningerne i dette produktblad er efter vores bedste viden og erfaringer. Alle
oplysninger om anvendelse og brug af vores produkt tilpasses de særlige driftsbetingelser. Angående de særlige betingelser henvises til Anti-Germ rådgivningstjeneste
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