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Opis produktu 

Virocid jest silnie skoncentrowanym produktem dezynfekcyjnym, który działa w niskich stężeniach (już od 

0,25%). W zalecanym zakresie wykazuje działanie biobójcze przeciwko bakteriom (włączając trudne do 

zwalczenia spory), wirusom (włączając ASF, PRRS, Gumboro, pomór świń, choroba Aujeszkiego, choroba 

aleucka), grzybom oraz sporom.   

 

Właściwości  

 

Virocid przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, wyposażenia, sprzętu na fermach 

hodowlanych i środków transportu dla zwierząt. Do dezynfekcji powierzchni, w wylęgarniach, do zastosowania 

na matach dezynfekcyjnych i w brodzikach przejazdowych. Do dezynfekcji pieczarkarni między cyklami 

hodowlanymi oraz pustych szklarni, tuneli, narzędzi i urządzeń ogrodniczych poza cyklami hodowlanymi roślin. 

Jest to wszechstronny preparat, który można stosować w formie oprysku, piany lub zamgławiania. Wykazuje 

wysokie działanie penetracyjne. 

Substancje czynne: 170,6 ml/l Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 

68424-85-1) – 78,0 ml/l Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) (CAS: 7173-51-5) – 107,25 ml/l Glutaral 

(aldehyd glutarowy) (CAS: 111-30-8). 

 

Sposób użycia 

  

Najpierw należy dokładnie umyć powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji.  

Dezynfekcja (opryks lub piana): 

1. W obiektach inwentarskcih: 

 0,5% powierzchnie metalowe  

 1,0% powierzchnie porowate 

 Zwierzęta wprowadzić po 3-4 godzinach po zabiegu  

2. W pieczarkarniach: 

 0,6-0,7% powierzchnie, przybory, płyty fermentacyjne, opakowania 

 0,04-0,06% dezynfekcja drewna 

3. W szklarniach 

 0,25-2,0% puste szklarnie, tunele, narzędzia, urządzenia ogrodnicze, powierzchnie szklane, 

metalowe, betonowe 

 Czas kontaktu 2-24h 

4. Efektywny czas działania do uzyskania skutku biobójczego wynosi 60 minut.  

5. Zalecane zużycie roztworu 0,25L na 1m2 powierzchni  

 

Dezynfekcja- zamgławianie 

1. Stosować na umyte powierzchnie 

2. Zalecane stężenie 1l Virocid + 3l wody na 1000m3 
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3. Po wykonaniu zabiegu budynek zamknąć i pozostawić na co najmniej 8 godzin, następnie dokładnie 

przewietrzyć. Zwierzęta wprowadzać po 24 h. 

 

Specyfikacja  

 

Postać:    brązowa ciecz  

Wartość pH   ok. 4 (100%) 

Gęstość   1,015 kg/L 

Temperatura krzepnięcia -13,5oC 

Temperatura zapłonu  60oC 

Temperatura wrzenie  93oC  

Rozpuszczalność w wodzie 100% 
 

Przechowywanie i usuwanie 

 

Postępowanie z odpadami produktu/odpadami opakowaniowymi po produkcie: odpady produktu oraz 

opakowania zanieczyszczone produktem oddawać wyłącznie do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw 

zagospodarowania odpadów. Nie umieszczać odpadach komunalnych. Unikać zrzutów do środowiska. Odpad 

niebezpieczny. Magazynowanie: przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze 

wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik zamknięty kiedy produkt nie jest w użyciu.  

 

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika 

 

Chronić przed dziećmi. Należy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć możliwość kontaktu produktu z 

oczami. W przypadku dostanie się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na 

świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku dostania się do oczu: 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 

płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z 

mydłem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia: Wypłukać 

usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.  
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki oraz etykiety produktu.  

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy 

przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. 


