
ABREUVAL
PURIFICA APA DESTINATA CONSUMULUI ANIMALELOR.

ELIMINA ALGELE.
IMPIEDICA DEPUNEREA DE TARTRU IN CIRCUITELE DE APA,

PIPETE, JGHEABURI PENTRU ADAPAT.

AVANTAJE
- Calitatile de oxidant puternic si de anti-micro-
bian cu efect indelungat, confera produsului pro-
prietatea de purificare si decontaminare rapida a
apei destinate consumului animal, contribuind la
prevenirea imbolnavirii animalelor. Prin actiunea
sa polivalenta, ABREUVAL impiedica acumula-
rea algelor si a materiei organice precum si
depunerea tartrului in circuitele de apa, pipete si
jgheaburi pentru adapat - principalele focare de
infectie.
- Reduce emanatiile de amoniac si sulfuri :
deodorizant pentru spatiile in care se cresc ani-
male.
- Nu contine clor, fenol, formol, amoniu cuaternar.
Nu ataca otelul, nici plasticul, daca este utilizat
conform dozajului recomandat.
Elaborat in conformitate cu legislatia europeanã cu
privire la procedeele si produsele destinate curãtãrii
materialelor si obiectelor care intra în contact cu pro-
duse si lichide alimentare pentru consumului uman si
animal.

UTILIZARE

SIMBOLURI DE RISC SI
SIGURANTA

- Pentru tratamentul de decontaminare al apei des-
tinate consumului pasarilor, iepurilor, porcilor,
bovinelor...
- Pentru tratamentul de eliminare al algelor, anti-
tartru si deodorizant pentru apa destinata con-
sumului animalelor.
NOTA: apa tratata cu ABREUVAL este improprie
consumului uman.

MOD DE UTILIZARE

MASURI DE PRECAUTIE 
SI PROTECTIA MEDIULUI

- Coroziv si comburant.
- Produsul este biodegradabil in max. 24 ore.
- Pentru informatii complementare si inainte de
orice utilizare, se va consulta fisa cu normele de
securitate.

UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA
NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu ne angajeaza
responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului. 

ISO 9001
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produs in Franta de:

S2 Nu lasati la îndemana copiilor

- Se realizeaza o solutie matca, diluata (1:1000).
- Se injecteaza 0,5 pana la 1% din aceasta solutie
matca, cu ajutorul unei pompe dozatoare, in apa
destinata consumului animal, cu scopul de a

obtine in final o concentratie de 5-10 g (grame!!)
Abreuval la 1 m3 apa. 
(Deci dilutia finala este de 0,5-1/100 000)
NOTA: se intrerupe injectarea produsului cu 24 ore
inaintea unei vaccinari a pasarilor pe cale orala.
- ABREUVAL poate fi folosit impereuna cu pro-
dusul nostru acidifiant, AQUACIDE.
- ATENTIE : NICIODATA NU SE AMESTECA
PRODUSELE CONCENTRATE. Se prepara o
solutie matca din : AQUACIDE (diluat 0,5-5 /1000
in apa), la care se adauga solutia de ABREUVAL
(diluat 1/1000 in apa). Aceasta solutie matca se
injecteaza in apa, cu ajutorul unei pompe (dozaj :
0,5 pana la 1%).
- ABREUVAL poate fi injectat cu sistemul de dozaj
DOSATRON. Nu este utilizabil cu centrala LB9.

CARACTERISTICI
- Lichid limpede, incolor, inodor.
- pH la conc. de 1/1000 in apa : 3,68.
- pH la conc. de 10g produs/1 m3 apa: 6,98 (pentru
o apa cu pH initial = 7,18).
- Decontaminant, algicid si deodorizant .
Tensioactiv si anti-calcar.
- Termen de garantie : 6 luni.
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