DEZIVIN

Kapalný přípravek pro profesionální použití.
Používá se ve směsi s přípravkem DEZIVIN Katalyzátor.
Vysoce účinný bariérový dvousložkový přípravek určený k hygieně mléčné žlázy po dojení.
ÚČINNÁ LÁTKA: O
 xid chloričitý ≤ 0,6g /kg EC (233-162-8)
(vzniká in-situ smísením přípravků DEZIVIN
a DEZIVIN Katalyzátor)
SEZNAM LÁTEK: kyselina

mléčná < 2,5%, vodný roztok sodné
soli ethoxysulfátu mastného alkoholu < 1%
HLAVNÍ SKUPINA: dezinfekční

přípravky a přípravky
pro všeobecné použití
TYP PŘÍPRAVKU: biocidní přípravky pro veterinární hygienu
ČÍSLO POVOLENÍ: oznámeno dle §35 zák. č. 120/2002 Sb.
SPEKTRUM ÚČINNOSTI: baktericidní
Návod k použití:
Pracovní roztok se připraví smícháním přípravků DEZIVIN a DEZIVIN
Katalyzátor, dále se neředí. Po 10 min od smíchání je připraven
k okamžitému použití.
Přípravek se připravuje smícháním: 20 g DEZIVIN Katalyzátor na 1 kg DEZIVIN. Tento aktivovaný přípravek je
účinný po dobu 14 dní, pokud je správně skladován
(+5 až + 30 °C). Skladovat v uzavřených nádobách.
Použití: Po každém dojení aplikujte DEZIVIN na
struky, nejlépe pomocí nevratného aplikátoru.
Na struku musí být vytvořen souvislý film, chránící strukový kanálek. Před následujícím dojením
očistěte vemeno pomocí čisté utěrky. Upozornění: Nemíchat s jinými látkami.
H-věty: H 319: způsobuje vážné podráždění očí, H 315: dráždí kůži
P-věty: P280: používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle, P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím
vody, P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

Hmotnost:

15 kg

25 kg

50 kg

200 kg

snadno. Pokračujte ve vyplachování, P314: necítíte-li se dobře, vyhledejte
lékařskou pomoc
Skladování: 12 měsíců v původních neotevřených obalech, v suchých a čistých prostorách odděleně od potravin a hořlavých látek. Teplota skladování
je +5- +30°C.
Přímé a nepřímé účinky: Nejsou známy nepříznivé účinky na zdraví člověka a pro životní prostředí. Lze předpokládat lokální dráždící účinky u zvláště
citlivých osob.
První pomoc: Při zasažení očí: ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené
oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou pomoc. Při styku s kůže: postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, důkladně
opláchnout. Následně ošetřit vhodným ochranným krémem. Při následných
nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při vdechnutí:
nepředpokládají se zdravotní potíže. Při požití: vypláchnout ústa pitnou
vodou, potom vypít cca ½ l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
Zneškodnění přípravku a obalu: Nepoužitý přípravek: Odpad
16 03 XX Vadné šarže a nepoužité výrobky. Nevyčištěné
obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné nebo po důkladném vypláchnutí předat
k recyklaci.
Ochrana životního prostředí: Zabránit úniku do kanalizace a do povrchových a spodních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo
vodního toku informovat příslušné orgány. Zásah
muže být proveden pouze kvalifikovaným personálem. Odstranit co nejrychleji nevhodné látky
Výrobce: Elagro, s.r.o., 592 11 Velká Losenice 8
tel./fax +420 566 666 243 / +420 566 666 243
		
e-mail elagro@centrum.cz

1000 kg

Varování

Spotřebujte do:
Číslo šarže:

