
   Silný a rychlý dezinfekční  
účinek

    Účinná látka –  
Chlorhexidin diglukovát

  Repelentní složky   

  Neskapává

  Modré zbarvení

  Chrání struky před bakteriemi

   Regeneruje a zvláčňuje  
pokožku

            Kapalný bariérový přípravek k dezinfekci struků po dojení. 

se silou mátyBLUAKTIV



BLUAKTIV
Kapalný přípravek k ošetření a dezinfekci struků po dojení.

Přípravek je určen pouze pro profesionální použití.

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK
Účinná látka:  Chlorhexidin diglukonát < 10 g/kg EC (242-354-0)
HLAVNÍ SKUPINA:  dezinfekční přípravky a přípravky pro všeobecné použití
Seznam látek: Chlorhexidin diglukonát < 1 %, Isopropanol < 2%, 
 Laureth 8 <  2 %, Máta peprná < 0,01%
TYP PŘÍPRAVKU: biocidní přípravky pro veterinární hygienu
ČÍSLO POVOLENÍ: oznámeno dle § 35 zák. č. 120/2002 Sb.

Návod k použití:
Přípravek se neředí. Struky se namočí do dezinfektoru s obsahem 
BLUAKTIV. Před vlastním dojením struky očistěte od zbytků příprav-
ku. Přípravek se používá po dojení. 

UPOZORNĚNÍ:
Při práci s přípravkem chraňte oči a používejte ochranný oděv  
a pracovní pomůcky. Při požití vypít větší množství vody, 
nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc. 

SKLADOVÁNÍ:
Skladovat v původních obalech, v suchých a čistých prostorech.  
Neskladovat v blízkosti potravin, nápojů, krmiv a léčiv. Teplota sklado-
vání je v rozmezí od + 5 do + 30 °C.

H-věty: H319 způsobuje vážné podráždění očí, H412 škodlivý pro 
vodní organismy, s dlouho dobými účinky
P-věty: P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  Několik minut opatrně vypla-
chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování, P273 Zabraňte uvolnění 
do životního prostředí 
Přímé a nepřímé účinky: Způsobuje vážné poškození očí a je škodlivý pro vodní organismy, s dlou-

hodobými účinky.
První pomoc: Při zasažení očí: Ihned vymývat min. 15 minut široce otevřené oči tekoucí vo-

dou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou pomoc. Neprovádět neutralizaci 
Při styku s kůží: Odstranit znečištěný oděv. Nepředpokládají se dráždivé účinky na po-

kožku. Pokožku omýt vodou a ošetřit reparačním krémem. 
Při vdechnutí: Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, 

udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze vč. chůze). 
Při požití: Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca ½ l vody. Nevyvo-

lávat zvracení, zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
Zneškodnění přípravku a obalu: Nepoužitý přípravek: Odpad  

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky. 
Nevyčištěné obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly ob-

sahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné

Ochrana životního prostředí: Zabránit úniku do kanalizace a do po-
vrchových a spodních vod.  Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku  

informovat příslušné orgány. Zásah muže být proveden pouze kvalifikova-
ným personálem. Odstranit co nejrychleji nevhodné látky

Výrobce: ELAGRO s.r.o., Velká Losenice 8, 592 11
 tel./fax: +420 566 666 243 / +420 566 666 243
 e-mail:  info@dezi.cz , www.dezi.czHmotnost:

  15 kg            25 kg             50 kg          200 kg      1000 kg Doba skladovatelnosti:

Číslo šarže:VAROVÁNÍ


