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< KICKSTART >
Kyslíkový dezinfekčný prostriedok!
Charakteristika
Tento peroxydový dezinfekčný prostriedok má veľmi rýchly
účinok (niekoľko sekúnd). Ideálne sa používa v dezinfekčných
brodoch a na dezinfekciu maštalí. Je veľmi šetrný voči
životnému prostrediu! Je celosvetovo registrovaný a
testovaný (EN, AFNOR, DEFRA, DVG, EPA,).

Návod na použitie:
1. Riedenie 1 : 500 (0,2 % vodný roztok):
Na predčistenie dezinfikovaných povrchov v prípade
silného znečistenia pridajte prípravok KICK OFF odstraňovač zašlých nečistôt.

Na čistenie systémov pitnej vody. Vyprázdnite systém,
(vyprázdnenie je zároveň aj predčistením). Po čistení
systému prepláchnutie nie je potrebné.
2. Riedenie 1 : 250 (0,4 % vodný roztok):
Na rutinnú dezinfekciu predčistených stajní s tvrdou
podlahou, v halách hydiny, v dojárni, v kotercoch ošípaných
a búdkach teliat, pôrodniach, maštaliach, na bitúnkoch,
v obchodoch, na veterinárnych staniciach a v zoologických
záhradách.
Na dezinfekcia dojacích jednotiek. Dojacie jednotky
musia byť naplnené dezinfekčným roztokom.
Na dezinfekciu vajec namáčaním pri 41°C.
3. Riedenie 1 : 125 (0,8 % vodný roztok):
Na haly s intenzívnym režimom, alebo do priestorov
väzného ustajnenia pred nasadením nového turnusu
v podmienkach vysokého stupňa rizika.
Na technológiu (krmítka, napájačky, fľaše, boxy a klietky
malých zvierat).
Do dezinfekčných bazénov a rohoží (roztok by sa mal
vymieňať pravidelne a aj vtedy, keď je kontaminovaný).
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Na prepravné prostriedky, špeciálne, keď náklad tvoria
zvieratá z rôznych fariem.
Na problematické povrchy, napr. staré stavebné drevo –
trámy, nevypálené bloky, zemné podlahy, alebo veľmi drsné
povrchy obzvlášť napadnuté červami.
Na priamu dezinfekciu infekčného materiálu (výkaly,
pôrodné exkrementy, krv, hlien, kadávery). Tiež na krmítka,
napájačky, na podlahu pod nakazenými zvieratami alebo
pod zvieratami podozrivými z choroby.

Technické údaje
Vzhľad:
pH (1%):
Hustota (20°C):
Bod mrazu:

penivá číra kvapalina
3.0 - 4.0
cca 1.120 kg/l
-30°C

Údaje o korozivite – upozornenia
Nemiešajte s inými chemikáliami.
Preštudujte kartu bezpečnostných údajov.
KICKSTART dávkujte teflónovým dávkovačom.
Nikdy nemiešajte KICKSTART s inými výrobkami a nikdy ho
nelievajte späť do pôvodného obalu!
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si
prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
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