
Thuốc sát trùng dựa trên hoạt tính của Iodine và axit

 dụng cụ và thiết bị

1 lít
5 lít
10 lít
20 lít

Đặc tính sản phẩm:

 nấm  nhờ  các  tác  nhân  hoạt  động như 
ethoxylated alcohol.
-  Sản  phẩm  có  tác  dụng  diệt  khuẩn, 

 nơi được làm sạch
-  Ethoxylated  alcohol  và  các  chất  hoạt 
động  trên  bề  mặt  loại  bỏ  màng  sinh  học 
hình  thành  trên  bề  mặt  giúp  khử  trùng 
hiệu quả hơn

virus và nấm.
- Không để lại bất kỳ vết bẩn trên bề mặt

Detro®Vet  IOCID là  thuốc sát  trùng phổ 
rộng có tác dụng diệt khuẩn, diệt virus và

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

Hướng dẫn sử dụng:
Khuyến cáo pha loãng dung dịch trước khi sử dụng
vì đây là dung dịch đậm đặc:
Sát trùng bề mặt: Pha loãng theo tỷ lệ 1/140 đến  
1/400  tùy  thuộc  vào  mức  độ  nhiễm bẩn của bề 
mặt được áp dụng.
Sát  trùng  thiết  bị:  Sản  phẩm  được  sử  dụng với
 mục  đích  làm sạch  và  sát  trùng  phương tiện 
vận chuyển, dụng cụ cho ăn, đường ống nước và 
lồng nuôi, pha loãng sản phẩm theo tỷ  lệ  1/400  
bằng  phương  pháp  phun  hoặc nhúng. Thiết bị 
và dụng cụ nên được rửa lại bằng nước sạch sau 
khi sát trùng.
Sát  trùng  bể  chứa  và  đường  ống  nước:  sử 
dụng sản phẩm sau khi đã súc rửa hệ thống ống  
bằng  nước  sạch  với  tỷ  lệ  pha  loãng  là 1/400
Sát  trùng  không  khí:  Pha  loãng  dung  dịch 
Detro®Vet IOCID có thể dùng để sát trùng cho 
khoảng không gian 100m3
Sát  trùng  bể  nhúng  chân  và  bánh  xe:  sử 
dụng sản phẩm sau khi đã pha loãng với tỷ lệ 
1/75.  Dung dịch  nên  được làm mới  sau  mỗi 
tuần  hoặc  chỉ  trong  trường  hợp  dung  dịch 
trong bể có cặnThông tin đóng gói:

Thành phần hóa học:
Trong 100ml sản phẩm có chứa:
2,1g Elemental Iodine
18g Phosphoric Acid
Chất hoạt động bề mặt, chất ổn định và nước khử ion
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