KILCOX EXTRA

EGY EXTRA HATÉKONYSÁGÚ FERTŐTLENÍTŐSZER, AMELY SEGÍT MEGELŐZNI
A SÚLYOS BETEGSÉGEK GAZDASÁGI KÁRTÉTÉLÉT (BELEÉRTVE A KOKCIDIÓZIST,
ÉS A CRYPTOSPORIDIUM OOCISZTÁKAT IS)
 A klorokrezol, a glutáraldehid, és a kvaterner ammónium
vegyületek egyedülálló keveréke
 Széles spektrumú (baktericid, fungicid, virucid, oocid) –
hatékony paraziták (például Eimeria), vírusok, valamint
baktériumok (például E. coli, Salmonella) ellen is
 Az egész évben, a hőmérséklettől függetlenül folyamatosan
használható
 A fenol csoportba tartozó klorokrezol tartalom miatt nem
alakulhat ki rezisztencia a hatóanyaggal szemben
JAVASOLT ALKALMAZÁS
A Kilcox Extra alkalmazását megelőzően, a legjobb eredmény elérése érdekében, ajánlott a
felületekről az összes szennyeződést eltávolítani, majd alaposan megtisztítani a prémium
minőségű Kilco tisztítószerekkel, végül ezt leöblíteni tiszta vízzel.
Általános fertőtlenítéshez: használjuk 1-2%-os koncentrációban, 300-400 ml/m² dózisban.
A konkrét kokcidiózis / cryptosporidium kihívások esetén az ajánlott hígítás 2-4% , ami függ a
betegség súlyosságától, és / vagy a környezeti feltételektől is.
Alkalmazza kézi/motoros permetezővel vagy magas nyomású mosóhoz kapcsolódó habosító
lándzsával kis nyomáson. Minden felületet tökéletesen fedjen be az épületben az oldattal,
vagy a habbal.
Légtér fertőtlenítésre: a KILCOX EXTRA ködképzésre alkalmas 10%-os koncentrációban,
használjunk 1L / 1000 m3 alapterület nagyságra.
Beléptető medencében kerékfertőtlenítésre, valamint csizmafertőtlenítésre:
1-2 %-os koncentrációban, amely mértéke függ a használat gyakoriságától, valamint a
szennyezettségtől.
Független laboratóriumi tesztek során bizonyult kiemelten hatékonynak a következő kórokozókkal szemben:
Eimeria oociszták, Escherichia coli, Enterococcus Hirae, Staphylococcus aureus, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa,
Proteus vulgaris, Proteus Hauseri
Független laboratoriumi oociszta tesztvizsgálatok alapján:
A Kilcox Extra képes volt 2%-os koncentrációban inaktiválni vagy károsítani a spórák 100%-át.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, magas hőmérséklettől
és fagyástól védve, függőleges helyzetben tárolva.
Kiszerelés: 25 liter
Szavatossági idő: A gyártástól számított 2 év
FIGYELEM! Tartós használat esetén a termék korrodálhatja a gépek fémes (réz, alumínium) alkatrészeit, ezért fontos, hogy a mosó berendezést
minden használat után öblítsünk át tiszta vízzel, vagy használjunk külső injektort/speciális gépet a termék kijutatásához!
A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!
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