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Water Units & Net Systems

PHẠM VI SỬ DỤNG:

1:100–1:200

Sản phẩm sát trùng

           Mục đích sử dụng                Tỷ lệ (kg/l)            Hướng dẫn sử dụng
Sát trùng chung cho trang trại chăn 
nuôi, nhà máy giết mổ, phương tiện 
vận chuyển

       
Tiền xử lý đối với virus          

Các hệ thống vệ sinh liên tục 1:1000 Áp dụng hệ thống pha loãng thích hợp liên tục

1:200

1:200           

Sát trùng nước, bể chứa nước và 
các hệ thống vệ sinh. 

Sát trùng không khí bằng phương 
pháp phun 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 
• Sản phẩm có chứa peroxygen và các chất hoạt động bề mặt làm gia tăng hoạt tính của 
oxygen giúp tiêu diệt các vi sinh vật • Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng để chống lại các 
loại virus gây bệnh  • Sản phẩm có khả năng diệt khuẩn và nấm trong thời gian chưa đến 10 
phút • Sản phẩm có hiệu quả ngay cả khi sử dụng với nồng độ thấp và có thể dùng 1 lần cho sát
trùng bề mặt và thiết bị.  • Mùi hương chanh lưu lại sau khi sử dụng sản phẩm.

- Sát trùng bề mặt, thiết bị, không khí, phương tiện vận chuyển và bể chứa nước. 
- Sử dụng  trong trang trại chăn nuôi, nhà máy giết mổ, sở thú, nhà máy thực phẩm và đồ 
uống, bệnh viện, phòng khám thú y, nhà máy chế biến sữa, nhà máy chế biến thịt,...

ĐẶC TÍNH KHÁNG KHUẨN   
Hiệu quả với Escherichia coli,
Staphylococ- cus aureus, 
Candida albicans, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus vulgaris.

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG:

Phun 300 ml dung dịch sau pha cho mỗi 1 m^2 
với áp lực thấp

 với  áp lực thấp                                                  

 với nước

Tiền xử lý bề mặt  theo tỷ lệ 500ml dung dịch đã 
pha cho mỗi 1 m^2 với áp lực thấp hoặc quạt 
phản lực. Đợi trong 30 phút và rửa lại

Nhà máy ấp và chế biến thực phẩm 1:200             Phun 300 ml dung dịch sau pha cho mỗi 1 m^2

1:400          Chuẩn  bị  trước  dung  dịch  trong  bể  chứa 
thích  hợp,  sau  đó  làm  đầy  đường  ống.  Đợi 
trong 1 giờ và rửa tất cả hệ thống bằng nước

Sát trùng bánh xe, bể nhúng bánh xe  1:100            Thay đổi 1 tuần 1 lần hoặc khi bị ô nhiễm

Sử  dụng  1  lít  dung  dịch  sau  pha  cho  mỗi 
100^m3 với  áp lực nước thích hợp hoặc bình 
xịt Knapsack 

THÀNH PHẦN
Trong 100 g sản phẩm có chứa:
50 g   Potassium Peroxymono-
sulfate, bis sulfate
13 g   Sodium Dodecylben-
zenesulphonte
10 g   Sulphamic acid
10 g   Sodium Hexametaphosphate
3 g     Malic acid, Lemon oil 
and C.I. 16255

 1 pcs. 

Mã SP       FV 017-1   FV 017-5   FV 017-10   FV 017-20 
Thể tích   1 Kg         5 Kg         10 Kg         20 Kg 
Quy cách     16 pcs.       4 pcs.        2 pcs.

Thuốc sát trùng phổ rộng dạng bột
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