
Effektiv i 2% opløsning
cryptosporidier og coccidier

Bredspektret desinfektionsmiddel  
protozooer (cryptosporidier, coccidier), bakterier, virus, 
svampe, gær og mykobakterier

Egner sig til desinfektion i et udfordrende miljø 
med vanskelige sanitære forhold

Den komplette desinfektionsløsning
til overflader, fodtøj, transportmidler og køretøjer

Et effektivt valg
V-Oocid®



V-Oocid®

Egenskaber
   Kombinationen af Chlorocresols lipofile egenskaber og 

glykolsyres keratolytiske effekt gør V-Oocid til et effektivt 
desinfektionsmiddel imod hårdføre mikroorganismer såsom 
oocyster (cryptosporidier og coccidier), gram negative 
bakterier og svampe. 

   Indholdet af overfladeaktive stoffer i V-Oocid kombineret 
med produktets lave pH bevirker at midlet kan anvendes 
under vanskelige sanitære forhold.

Effekt på protozo oocyster (cryptosporidier og 
coccidier), bakterier, virus, svampe, gær og 
mykobakterier
   Cryptosporidium parvum og Eimeria spp.: 2% (1:50) 

Den anticoccidielle effekt testes ifølge DVG metoden i 
henhold til ECHA guidelines udført af det uafhængige 
laboratorium BPL.

   Bakterier: 1% (1:100) ifølge EN 14349 
   Virus: 2% (1:50) ifølge EN 14675
   Svampe: 1,5% (1:67) ifølge EN 16438
   Mykobakterier: 1,5% (1:67) ifølge EN 14204

Speciel formulering baseret på chlorocresol 
og glykolsyre
  Optimal penetrationsevne
  Kan anvendes under vanskelige sanitære forhold
  Ikke klassificeret som farligt gods (ADR)
     Ikke klassificeret som farligt for miljøet i følge 

CLP regulativet Ikke omfattet af ICPE opbevarings 
begrænsninger

Multi funktionel og nem anvendelse
  Spray
  Skum udlægning*
  Iblødsætning, nedsænkning, dypning
  Desinfektion af transportmidler til dyr
  Støvle- og hjul desinfektion
    * udlægges med skumningsudstyr (pistol og lanse)

BRUGSANVISNING
   Cryptosporidie og coccidie forebyggelse
    •  V-Oocid anvendes med en brugsopløsning på 2% (sv.t. 20 

ml/liter vand). 
    •  Brugsopløsningen påføres (skum eller spray) i forvejen 

rengjorte gulve og vægge til over dyrenes ståhøjde, med 
0,4 l/m2 betongulv og 0,5 l/m2 jordbund. Indvirkningstid 
4-6 timer.

   Desinfektion imod bakterier, virus, svampe, 
gær og mykobakterier

    •  V-Oocid anvendes med en brugsopløsning på 1-2 % (sv.t. 
10-20 ml/liter vand). 

    •  Brugsopløsningen sprayes på i forvejen rengjorte flader 
(vægge, gulve og lofter) ved lavt tryk med 200-300 
ml/m2 - indtil mæthedspunktet hvor brugsopløsningen 
begynder at løbe af.

   Desinfektion af udstyr
    •  V-Oocid anvendes med en brugsopløsning på 1-2 % 

(sv.t. 10-20 ml/liter vand). 
    •  Lad det i forvejen rengjorte udstyr ligge i 

brugsopløsningen i mindst 30-60 minutter, hvorefer 
det afskylles med rent vand.

   Desinfektion af støvler og hjul
      V-Oocid anvendes med en brugsopløsning på 2 % (sv.t. 

20 ml/liter vand), der fyldes i kar/balje/lagune med 
minimum 10 cm højde.

    • Indvirkningstid minimum 1 minut ved 10 °C.
    •  Opløsningen udskiftes 1-2 gange pr. uge alt efter 

tilsmudsningsgrad.

    Desinfektion af transportmidler til dyr 
    •  V-Oocid anvendes med en brugsopløsning på 2% (sv.t. 

20 ml/liter vand).
    •  Brugsopløsningen sprayes på i forvejen rengjorte 

overflader ved lavt tryk med 200-400 ml/m2 - indtil 
mæthedspunktet hvor brugsopløsningen begynder at 
løbe af.

    •  Indvirkningstid minimum 5 minutter ved 10 °C.

Pakning:
1 x 5 liter
4 x 5 liter
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Holdbarhed, opbevaring og anvendelse:
• Holdbarhed 3 år.
•  Opbevares tillukket i original emballage, mørkt og beskyttet mod 

ekstreme temperaturer.
•  Anvend desinfektionsmidler med forsigtighed. Læs sikkerhedsdatablad 

og produktets etiket inden brug. 
• Kun til erhervsmæssig brug.
• Må ikke bruges på overflader der har kontakt til foder eller fødevarer.
•  V-Oocid® anvendes iført standard værnemidler såsom vandtæt, 

heldækkende dragt, handsker, sikkerhedsbriller og åndedrætsværn.
• Beholderen skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Forhandler:


