
Acidex FG CID 120

Mã sản phẩm : HD 770-1 HD 770-5 HD 770-10 HD 770-20 HD 770-200 
Thể tích : 1 L 5 L 10 L 20 L 200 L 

 Môi trường và thiết bị
Sản phẩm sát trùng

 
 

Quy cách  : 16 pcs. 4 pcs. 2 pcs. 1 pcs. 1 pcs. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Pha 1 lít sản phẩm vào 200-400 lít nước và sử dụng dung dịch này theo tỉ 
lệ 200-300 ml cho mỗi m2 bề mặt.

Thuốc sát trùng phổ rộng dạng đậm đặc dùng cho trang trại 
và môi trường.

ĐẶC TÍNH KHÁNG KHUẨN:Vi 
khuẩn Gram dương (+), Gram 
âm (-), nấm và virus (ND, FMD, 
HIV, v.v...)

PHẠM VI SỬ DỤNG
•  Acidex FG CID 120 là thuốc sát trùng đa năng dùng trong thú y (làm sạch 
bệnh viện thú y và trang trại chăn nuôi), sát trùng dụng cụ y tế trong bệnh viện, 
nhà máy dược phẩm, thực phẩm và đồ uống.
• Sản phẩm được sử dụng để loại trừ ảnh hưởng của các bệnh đường hô hấp 
thông qua việc phun xịt khi vật nuôi ở trong chuồng và sát trùng dụng cụ và sàn 
chuồng khi không có vật nuôi.
• Sản phẩm có thể được sử dụng cho trang trại chăn nuôi, sở thú, phương tiện  
vận chuyển vật nuôi.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
Tác dụng hiệp lực của Glutaraldehyde và các hợp chất amoni bậc 4 có trong 
Acidex FG CID 120 tạo nên sản phẩm sát trùng phổ rộng dạng đậm đặc.

THÀNH PHẦN:
Trong 100 ml sản phẩm chứa:
Alkyldimethylbenzylam-
moniumchloride               18 g
Didecyldimethylbenzylam-
monium chloride                8 g
Glutaraldehyde                11 g
Propan-2-ol                      14 g
Pine Oil                              2 g

- Pha loãng sản phẩm theo tỉ lệ 1/50 để sử dụng bên ngoài đối với bệnh lở 
mồm long móng và các bệnh liên quan đến chân khác cũng như các bệnh gây 
ra bởi nấm. 
- Khi trong chuồng trại tiềm ẩn mầm bệnh, sản phẩm được pha loãng theo tỷ lệ 
1/50 và sử dụng 1 lít dung dịch này phun cho 100 m2

ISSVIET
Typewritten text
Nhà sản xuất:Faber Kimya & Ilac San. Tic. LTd. StiIstanbul Org. Deri Yan San, Bol. Tabakhane Cad. No: 24 YB-18 Tuzla/Istanbul, Thỗ Nhĩ KỳNhập khẩu và phân phối:Công ty TNHH Thú y Đông PhươngSố 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, TP. HCMTel: (+84)28.6685.0901 Email: info@eastvet.vn

ISSVIET
Typewritten text
Số ĐKLH: FKI-03


