
 

Landbrug 
Overflade desinfektionsmiddel, flydende koncentrat 
 

AGACID FF 

 
 

Produktinformation 
Agacid FF er et skummende, formaldehyd-frit desinfektionsmiddel der har en kombineret bakterie, virus og 
svampedræbende effekt. Agacid FF er over for mange metaller og plast ikke ætsende og kan let anvendes 
effektivt, selv ved lave temperaturer virker den effektivt. Agacid FF er dybdevirkende og har ingen 
lugtgener hvilket gør det anvendeligt til mange opgaver. 
Svin: svinepest, salmonella, dysenteri, parvovirus, enterotoxicosis, PCV2, Aujeszkys sygdom,rødsyge, PIA, 
APP, PRRS, MKS, nysesyge, mycoplasmose, pasteurellose, influenza, clostridiose, PED m.fl. 
Kvæg: mund og klovsyge, IBR/IPV, BVD/MD, kvæginfluenza, m.fl. 
Fjerkræ: gumboro, marek, fugleinfluenza (H5N1), salmonella, New Castle Disease, tarminfektion, 
(E.coli), mykosen, eksem, stafylokokker, streptokokker, enterokokker, m.fl. 
 

Anvendelse Koncentration / virketid Indholdsmængde 

Fladedesinfektion  (Bakterie, 
svampe og virusdræbende) 

1 %  / 60 Min. 0,30 l / qm 

 

Anvendelse 
Ved behandling skal overflader rengøres og tørre så godt som muligt. 
Udbringelsesmetoder: Som tåge- dyppe- eller fladedesinfektion. 
 

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

Holdbarhed 
Original lukket emballage 24 måneder. Efter åbning bør det bruges inden 6 måneder. Ved ikke korrekt brug 
påtager vi os intet ansvar. 



 

Lagring 
Køligt og frostfrit, godt ventileret og tørt. Gemmes væk for børn. Undgå direkte sollys. 
 

Aktivt indhold 
Glutaralaldehyd: 107,25 g/kg, Didecyldimethylammoniumchlorid: 78 g/kg, 
Benzyl-(C-12-C16)-alkyldimethylammoniumchlorid: 170,60 g/kg 
 

Teknisk information 
Form:  flydende 
Farve:  klar 
Lugt:  karakteristisk 
pH-værdi:  ca. 4,5 
 

Pakningsstørrelse 
Dunke: 25 kg, 200 kg 
 
BAuA-Reg.-Nr: N-65993 
 
 

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  
Anti-Germ Deutschland GmbH, Oberbrühlstraße 16–18,  D-87700 Memmingen, Phone +49 8331 8360-0,  Fax +49 8331 8360-50,  info@anti-germ.de www.anti-germ.de 
ANTI-GERM Austria GmbH, Pfongauerstr. 17,  A-5202 Neumarkt, Phone +43 6216 6639-0, Fax +43 6216 6639-85, office@anti-germ.at,  www.anti-germ.at 

http://www.anti-germ.de/

