AGRIGERM 1510
DEZINFECTANT, DECONTAMINANT DE INALT NIVEL PENTRU
SUPRAFETE, INCLUSIV DIN DOMENIUL MEDICAL SI
INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARA.
Eficace impotriva virusului gripei aviare H7N1 si H5N1
CARACTERISTICI
- Lichid limpede, rosu sau incolor, spumant.
- pH la concentratia de 0,25% = 5,5 iar la concentratia de
1,25% = 4,5.
- Densitate la 20 grd C : 1.
- Compozitie: complex de saruri de amoniu cuaternar si glutaraldehida (20 g/l Clorura de Dimetil-dicetil amoniu, 80 g/l
Clorura de Alchil Benzildimetil Amoniu, 150 g/l
Glutaraldehida).
- Poate fi utilizat in contact direct cu animalele: contribuie la
scaderea culturilor microbiene.

NORME
- Produsul a fost testat în conformitate cu normele europene
si franceze AFNOR T72300, ca bactericid (in apa dura siin
prezenta proteinelor), 72180 (virucid) si EN1276 (bactericid), EN 1650 (fungicid).
- Produsul este elaborat in conformitate cu legislatia europeanã cu privire la procedeele si produsele destinate curãtãrii
materialelor si obiectelor care intra în contact cu produse si
lichide alimentare pentru consumului uman (industria alimentara) si animal (clãtirea este obligatorie pentru sectorul
alimentar).
- Substantele active continute au fost notificate in conformitate cu directiva EEC 98/8 relativa la produsele biocide.

AVANTAJE
- Dezinfectant cu spectru larg datorita celor doua substante
active, cu actiune complementara.
- Activ în apa dura cu continut de proteine.
- Putere mare de inmuiere.
- Foarte economic datorita nivelului de dilutie: 0,20% pentru
curatare, decontaminare si dezinfectie a suprafetelor.
- eficient contra virusului gripei aviare H7N1 si H5N1, la
concentratia de 0,25%; timp de contact : 60 min.
- Nu contine formol si nici fenoli
- Efect îndelungat, nu creeaza dependenta : rezultate sigure.
- Poate fi utilizat în contact direct cu animalele.

- Dezinfectia suprafetelor din industria agro-alimentara:
industria carnii, a laptelui, a bauturilor, panificatie, etc.
- Dezinfectia materialelor si a suprafetelor din ferme si
crescatorii de animale, in prezenta animalelor : pereti tavane,
soluri, custi, recipiente pentru hrana, circuite de apa, cutii,
covoare de dezinfectie, etc...

MOD DE UTILIZARE
Dezinfectarea spatiilor, solurilor si a suprafetelor din domeniul medical, paramedical, industria agro-alimentara: pereti,
tavane, soluri, cai de acces, recipiente pentru hrana, circuite de
apa, cutii, ...
· în prealabil, se realizeaza curatarea (spalarea) suprafetelor.
· se dilueaza AGRIGERM 1510 de la 0,25% (dezinfectie de
întretinere) pâna la 1,25% (dezinfectie de soc).
· suprafetele se trateaza cu aceasta solutie prin pulverizare,
înmuiere, spalare-periere; timp de actiune: 20 minute.
· suprafetele susceptibile a intra in contact direct cu alimentele(cutite, mese de lucru, carlige) se clatesc cu apa pâna
la eliminarea completa a solutiei de AGRIGERM 1510
Nu se recomanda clatirea peretilor si a solurilor dupa tratarea
cu solutie de AGRIGERM 1510.
Dezinfectarea spatiilor din ferme si crescatorii de animale, în
prezenta animalelor : pereti, tavane, soluri , custi...
· se dilueaza AGRIGERM 1510 de la 0,25% (dezinfectie de
întretinere) pâna la 1,25% (dezinfectie de soc).
·suprafetele se trateaza cu aceasta solutie prin pulverizare de 2
pâna la 7 ori pe saptamâna
Dezinfectant pentru spatiile destinate curatarii membrelor
animalelor: solutie AGRIGERM 1510 de concentratie 1,25%,
care se împrospateaza permanent.
NOTA: se dezinfecteaza bine si interiorul vehiculelor care
transporta animale sau hrana animalelor.
De maniera generala, AGRIGERM 1510 se utilizeaza diluat in
apa (calda sau rece), prin pulverizare, tamponare. Concentratia
variaza intre 0,2% si 2,5%, in functie de rezultatul urmarit.
Respectati timpul de actiune de 5 minute (bactericid), 15
minute (fungicid), 30-60 min (viruicid).
- Poate fi utilizat pentru dezinfectia pe calea aerului (nebulizare).

DOMENII DE UTILIZARE
- Decontaminarea si dezinfectia suprafetelor din domeniul medical si paramedical, unitati medicale, spitale, case
de batrani, colectivitati, spatii comune.

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.

Vina Vera Impex srl - unic importator
Bd. Iuliu Maniu nr. 51, 310169 - Arad
Arad: tel: 0257/255 317; 0722 631 428; fax: 0257/212 412
Bucuresti: 0722 271 631;
e-mail: contact@vinavera.ro

www.produsechimice.ro

ISO 9001
ISO 14001

produs in Franta de:

SIMBOLURI DE RISC SI
SIGURANTA

MASURI DE PRECAUTIE
SI PROTECTIA MEDIULUI

S2
Nu lasati la îndemana copiilor
S9
Recipientul se pastraza in locuri bine aerisite.
S23
Nu respirati vaporii si nici aerosolii.
S26
In caz de contact cu ochii spalati abundent cu apa si
consultati un specialist.
S38
In cazul ventilatiei insuficiente se va recurge la un
aparat respirator potrivit.
R42/43 Se va evita inhalarea si contactul cu pielea.
R20/21/22Nociv prin inhalare, in contact cu pielea si prin
ingestie.
S45
In caz de accident sau daca nu va simtiti bine cereti
imediat sfatul medicului (aratati eticheta produsului daca este
posibil).
S60
Eliminati produsul si recipientul ca pe un deseu pe-

- Produsul este clasat coroziv.
- Aerisiti spatiile in care se utilizeaza produsul.
- Pentru orice informatie complementara si inainte de utilizare, consultati fisa cu datele de securitate.

