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Acidex FG 90 

Sản phẩm vệ sinh thiết bị 
và môi trường

Thuốc sát trùng đa năng có chứa 
Glutaraldehyde & Amonium bậc 4
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
• Amonium bậc 4 có tác dụng đối kháng các vi khuẩn Gram âm và Gram 
dương, bào tử vi khuẩn và nấm; và Glutaraldehyde có tác dụng kháng virus.
• Sản phẩm sử dụng cho mục đích sát trùng bề mặt, thiết bị và các trang 
trại chăn nuôi
• Loại bỏ các vi sinh vật khi vệ sinh bề mặt khỏi các chất thải rắn và hữu cơ
• Tác dụng lâu dài ngay cả khi nhiệt độ thấp và trong nước cứng. Thời gian 
bán hủy lâu.

PHỔ ÁP DỤNG
Sử dụng sát trùng chuồng trại, nhà máy giết mổ, trang trại, nhà máy thực phẩm
và đồ uống, bệnh viện thú y, tất cả các loại máy móc, thiết bị, khu vực sản xuất

Mục đích sử dụng Tỉ lệ pha loãng           Hướng dẫn sử dụng

1:200 Nhúng  vật  cần  sát  trùng  vào  dung

khi bị nhiễm bẩn

Nhúng chân, bánh xe và thùng chứa
dịch. Thay mới mỗi tuần 1 lần hoặc 

Sát trùng chung 1:200 Phun hoặc quét dung dịch đã pha với 
                                                                                                 tỉ lệ 300ml/m2
Sát trùng giai đoạn cuối                                1:1 Sử dụng 5 lít dung dịch đã pha 
                                                                                                 cho 1000 m3

ĐẶC TÍNH KHÁNG KHUẨN
• Bacterias; Acidex FG90 có 
hiệu quả đối với Campylobacter,
 Enterococcus, Erwinia, 
Escherichia, Leptospira, Listeria,
 Mycoplasma, Orni-
thobacterium, Pseudomonas, 
Salmonella, Staphylacoccus, 
Streptococcus.
• Viruses; Acidex FG90 có hiệu 
quả đối với Parvovirus, 
Enterovirus, Adeno-virus, 
Herpesvirus, Paramyxo-virus, 
Picornavirus, Poliovirus, Avian 
Reovirus.
• Fungi; Acidex FG90 có hiệu 
quả đối với Asper-gillus, 
Candida, Microsporum, 
Tricophyton.

THÀNH PHẦN
100 g sản phẩm có 
chứa:
 • 6,5 g Glutaraldehyde,
 • 10 g Alkyl 
benzalkonium chloride,
 • Chất hoạt động bề 
mặt, chất ức chế ăn 
mòn và chất tạo phức.

dược phẩm.

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG

Mã sản phẩm : HD 411-1 HD 411-5 HD 411-10 HD 411-20 HD 411-200 
Thể tích               : 1 L 5 L 10 L 20 L 200 L 
Quy cách : 16 pcs. 4 pcs. 2 pcs. 1 pcs. 1 pcs. 
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FABER KIMYA & ILAC SAN. TIC. LTD. STI. 
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Istanbul Org. Deri Yan San, Bol. Tabakhane CadNo:24 TB-18 Tuzla / Istanbul, TurkeyTel: +(90) 216 349 3109 - Fax: +(90) 216 349 3170
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CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG
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Số 7 - 9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, Tp.HCMTel: (+84)28.6685.0901 Email: info@eastvet.vn
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