
Desinfect Glutar Active
Produktinformationen gäller för produkt i den rekommenderade brukslösningen. Önskas information om
den koncentrerade produkten hänvisas till Säkerhetsdatabladet (MSDS).

~ 1,00 kg/l

Kemisk. Lätt
stickande lukt.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

PRODUKTDATA

Dosering:
0,5 -1,5 % (0,5 - 1,5 dl per 10 liter vatten) genom
sprutning eller desinfektion med kall dimma
beroende på uppgift och temperatur.
Om desinfektion med het dimma används,
doseras produkten i 25 % lösning (1 liter + 3 liter
vatten).

Sprutning: 10 l arbetslösning per. 75 m².
Kalldimdesinfektion: 10 l arbetslösning (0,5 - 1,5%
) per 20 m golvyta.
Varmdimdesinfektion: 4 l arbetslösning (25%) per.
500 m³.
Produkten ska verka i 4-5 timmar innan
ventilering påbörjas, och måste ventileras i minst
12 timmar innan djur kan sättas tillbaka i
ladugården.

Färg Rödaktig.

Vätska.Fysisk form

Lukt

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid
etiketten och produktinformationen före
användning.

Densitet

Vid leveranspH

I vattenlösning

~ 2,5

~ 7,01 %

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess
behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Spill och
avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av
lokala myndigheter.
Emballagen får inte återanvändas.

AVFALLSHANTERING

Produkten är vattenlöslig och kan spridas i
vattenmiljön.

Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda
instruktioner/säkerhetsdatablad.

Produkten är mycket giftigt för vattenlevande
organismer.

MILJÖEFFEKTER

Var vänlig se etikett och säkerhetsdatablad för
uppgifter om säkerhetsförhållanden, hantering  och
transport av produkten.

SÄKERHET

0 - 25 °C.

Hållbarhet: 24 månader.

Förvaring:

Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr
och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel
och djurfoder. Förvaras frostfritt.

FÖRVARING:

Produkten är aktiv mot virus.

Produkten verkar antibakteriellt och svampdödande
(jässvamp).

Desinfect Glutar Active är baserad på glutaraldehyd
och kvartära ammoniumföreningar och är effektiv ner
till 5°C.

Innehåller ytaktiva ämnen som säkerställer optimal
vätning av ytor samt alkoholer och glykoler som
säkerställer optimal flytförmåga och avgasning.

Desinfect Glutar Active är lämplig för både kyl- och
värmedimmadesinfektion.
Produkten angriper inte metaller.

EGENSKAPER

Desinfect Glutar Active används för ytdesinfektion av
stall, lager, fordon och utrustning inom fjäderfä-, gris-,
nöt- och minkproduktion.
Produkten får endast användas i tomma stall.

ANVÄNDNING

DesinfektionsmedelPRODUKTTYP
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