
Acidex VGB Acidone 220

Mã sản phẩm : GD 95-1 GD 95-5 GD 95-10 GD 95-20 GD 95-200 
Thể tích : 1 Kg 5 Kg 10 Kg 20 Kg 200 Kg 
Quy cách : 16 pcs. 4 pcs. 2 pcs. 1 pcs. 1 pcs. 

MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ
Sản phẩm sát trùng

Thuốc sát trùng đậm đặc dựa trên hoạt tính của Iodine

PHẠM VI SỬ DỤNG
 Sát trùng chuồng trại chăn nuôi, nhà máy ấp, phương tiện vận chuyển, bể 
nhúng chân, nhà máy chế biến thịt và sữa, nhà máy giết mổ, núm uống, bể chứa

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Khuyến cáo pha loãng dung dịch trước khi sử dụng     

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Thuốc sát trùng phổ rộng có tác dụng diệt khuẩn, diệt virus và nấm. 
- Sử dụng cho tất cả các bề mặt.
- Không để lại màu trên bề mặt nơi được làm sạch. 
- Ethoxylated alcohol và chất hoạt động bề mặt loại bỏ màng sinh học hình 
thành trên bề mặt dụng cụ, giúp khử trùng hiệu quả hơn.

và thiết bị làm sạch, phòng khám thú y, bệnh viện, vv...làm sạch và sát trùng 
dụng cụ và thiết bị.

* Sát trùng bề mặt: Pha loãng theo tỷ lệ 1:100 đến1:300 tùy thuộc vào mức độ 
nhiễm bẩn.
* Sát trùng thiết bị: Cho mục đích làm sạch và sát trùng ô tô, dụng cụ cho ăn, 
đường uống nước và lồng nuôi, pha loãng sản phẩm theo tỉ lệ 1:300, áp dụng 
bằng cách ngâm hoặc phun. Sau khi sát trùng, dụng cụ nên được rửa lại bằng 
nước sạch. 
* Sát trùng bể chứa và đường ống nước: Làm sạch trước với nước và sau đó sử 
dụng sản phẩm theo tỷ lệ 1:300.
* Sát trùng không khí: Sau khi đặt các thiết bị, sử dụng 1 lít Acidex VGB ACIDONE 
220 đã pha loãng theo tỷ lệ 1:250 cho mỗi 100 m^3 không khí.
* Sát trùng bể nhúng chân và bánh xe ô tô: Sử dụng sản phẩm sau khi đã pha 
loãng theo tỷ lệ 1:50. Làm mới dung dịch sau 1 tuần hoặc sau mỗi lần dung dịch bị 
bẩn nhiều.

HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN : 
Hiệu quả kháng lại các vi sinh vật: Bacillus 
cereus, Eschericia coli, Nocardia asteroides,  
Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, 
Salmonella arizonae, S. Enteriditis, S. 
gallinarum, S. Pullorum, S. Typhimurium, 
Staphylo-cossus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Listeria monocytogenes, 
Pseudomonas aeruginosa, Streptocossus 
agalactia, Streptocossus dysgalactia, 
Streptocos-sus uberis, Streptocossus 
Zooepidimi-cus, Bordetella bronchiseptica, 
Actin-obacillus equuli, Streptocossus equi, 
Streptocossus equisimilis, Adenoviridae, 
Coronaviridae, Enteroviridae, Herpetovir-idae, 
Iridoviridae, Myxoviridae, Para-myxoviridae, 
Picornaviridae, Poxvirus,  Rhabdoviridae, 
Rotavirus, Togaviridae, Aspergillus fumigatus, 
Candida albicans, Dermatophilus congolensis, 
Micro-sporum canis, Microsporum audouinii, 
Mucor haemalis, Tricophyton mentagro- phytes, 
Tricophyton rubrum.

THÀNH PHẦN:
Trong 100 ml sản phẩm có chứa: 
2,2 g     Ethoxyllated iodine complex
20 g      Phosphoric Acid, Deionized water
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