Virkon®S

Virkon® S er et patenteret, letopløseligt desinfektionsmiddel i gruppen oxyderende midler.
Anvendes til desinfektion af stalde, minkfarme, transportvogne, redskaber, klinikker, dyrerum,
kenneler, patientomgivelser ved ringorm, fodtøj, vådfodringsanlæg, rør og tanke til drikkevand
m.v. Godkendt til desinfektion af lagerrum for grøntsager, væksthuse m.m. og til transportvogne
til klovbærende dyr, samt til yvervask før malkning også i økologiske besætninger.
Virkon® S er dokumenteret effektivt mod alle kendte virus arter, grampositive og gramnegative
bakterier, sporer mycoplasmer og svampe. Effektivt mod plantepatogene bakterier, mug og svampe.
Kan anvendes i stalde, mens dyrene er til stede.
Virkon® S har en stor sikkerhedsmargin (LD50-4123 mg/kg ved indtagelse gennem munden).
Efterlader ingen skadelige stoffer i miljøet. Effektiv selv ved lav temperatur (4°C).
Virkon® S er velkendt over hele verden og anvendt i de fleste lande.

Anvendelse




Almindelig desinfektion efter grundig rengøring.
Desinfektion af inventar: Efter grundig rengøring desinficeres staldinventar, foderanlæg,
rugemaskiner, bure, fiskeredskaber m.v.
Desinfektion af rør og tanke.

Brugsvejledning
Det letopløselige pulver hældes direkte i vand. Skal ikke blandes med andre kemikalier. Effekt
nås ved 5-30 minutters kontakt tid (i praksis den tid, det tager at tørre).
Dosering
Alm. desinfektion
Desinfektion ved parvovirus
Rengøring og desinfektion af instrument
(lad virke i max 10 min)
Vandtanke og rør (opløsningen står i
anlægget i 30 minutter, skylles og
tømmes for udfældning)
Kontinuerlig desinfektion af drikkevand
Luftdesinfektion

Opløsning
1%
2%
0,5-1%

Virkon® S pr liter
vand
10 g
20 g
5-10 g

0,25-1,0%

2,5-10 g

0,1%
0,5%

1g
5g

Vådfodringsanlæg (opløsningen
cirkulerer i 30 minutter).
Vask af dyr
Yverdesinfektion

0,5%

5g

0,5%
1%

5g
10 g

Udbringning
Virkon® S udbringes efter rengøring med:





Egnet spray udstyr med lavt tryk. Rygsprøjte, motorsprøjte eller kande med spredebom.
Tågekanon. Direkte i koldtåge (overbrusning af dyr) eller termisk tåge. Bærestof tilsættes kun
ved desinfektion i stalde uden dyr.
Medicinblander. Stamopløsning (max 10%). Efter opløsningen sker ingen udfældning.
Vask med klud eller børste.

Forsigtig
Pulveret er lokalirriterende.

Bemærkning
Udbringningsudstyr rengøres efter brug. Opløsningen må ikke være i permanent kontakt med bløde
metaller (bl.a. aluminium og kobber) da korrosion kan forekomme.

Deklaration
Kaliummonopersulfat (23%), sulfaminsyre (5%), detergenter og hjælpestoffer. Indeholder 2,4 % aktiv
ilt. Tilsat indikatorfarve for høj aktivitet (rød).
Opbevaring: Alm. Stuetemperatur, 15-25 °C. Tørt.
Holdbarhed: 3 år. Opløsning ca. 1 uge (så længe opløsningen er lyserød).
Pakning: Brev 50 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg og 10 kg.
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