
Bredspektret desinfektionsmiddel 
Testet i henhold til EU standarder på mere 
end 20 patogener (bakterier, virus og gær)

Høj skumeffekt 

Højkoncentreret og hurtigt virkende

Let at anvende - flere 
applikationsformer
-Fladedesinfektion (spray)
-Tågedesinfektion (varm og kold)
-Desinfektion ved dypning/nedsænkning

Et effektivt valg
V-Cidal



 Fladedesinfektion ved påsprøjtning 
V-Cidal anvendes med følgende brugsopløsning:

0,6% (sv.t. 6 ml/L) til rutinemæssig desinfektion målrettet 
bakterier, virus og gær (f.eks. E.coli, Salmonella typhimurium, 
PRRS, Influenza, ASF og Canida Albicans)

Desinficer ved at påføre brugsopløsningen de rengjorte 
overflader med lavt tryk. Anvend en mængde på 0,2-0,3 
liter/m2. Lad opløsningen virke i minimum 30 minutter. 

V-Cidal kan også udlægges med skumudstyr.

 Fladesdesinfektion ved dypning/nedsænkning
V-Cidal anvendes med en brugsopløsning på 0,6% (6 ml/L).

Lad det i forvejen rengjorte udstyr ligge i brugsopløsningen i 
mindst 30 minutter.

 Tågedesinfektion (Varm)
Anvend 1,25 ml koncentreret V-Cidal pr. m3 (sv.t. 3,75 liter 
V-Cidal 3.000 m3).

Lad produktet virke i 4 timer

 Tågedesinfektion (Kold)
Anvend 1,25 ml koncentreret V-Cidal pr. m3 (sv.t. 0,375 liter 
V-Cidal 300 m3).

Lad produktet virke i 4 timer.

 Desinfektion af Fodtøj og hjul på transportmidler
V-Cidal anvendes med en brugsopløsning på 0,6% (6 ml/L). 

Opløsningen udskiftes 1-2 gange pr. uge alt efter 
tilsmudsningsgrad.

BRUGSVEJLEDNING

V-CIDAL

Pakningsstørrelse:

20 Liter
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We add performance to your business

 2 kvartenære ammoniumforbindelser
(virkning på især bakterier og gær)

 1 aldehyd (virkning på især virus)

Holdbarhed, opbevaring og anvendelse:

- Holdbarhed: 3 år 

- Opbevares tillukket i original emballage beskyttet mod lys, varme og frost.

- Anvend desinfektionsmidler med forsigtighed. Læs sikkerhedsdatablad og produktets 
etiket inden brug. 

- Kun til erhvervsmæssig brug.

- Ved tågedesinfektion: Lokalerne skal være tillukkede og uden tilstedeværelse af dyr 
eller mennesker. Maksimal tætning af rummet skal tilstræbes. Desinficer fra lokalets 
indgangsdør. Hvis der desinficeres fra rummets midte er det strengt nødvendigt at 
anvende beskyttelsesforanstaltninger såsom åndedrætsværn. Lad produktet virke i 
mindst 4 timer hvor adgang for mennesker er forbudt. Efter afsluttet behandlingen 
ventileres bygningen i mindst 2 timer inden mennesker og dyr igen tillades adgang til 
bygningen.

- Efter anvendelse skal alle overflader i kontakt med fødevarer afskylles med drikkevand.

- Ideelle desinfektionsforhold: Relativ luftfugtighed - mindst 80%. Temperatur - minimum 
18° C.

Synergivirkning ved kombination af:

Et effektivt valg
V-Cidal


