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DESINFEKTIONSMIDDEL – PULVERKONCENTRAT

BioVX® er et effektivt stabilt desinfektionsmiddel med høj bakteriedræbende og  
virucidal aktivitet.
BioVX® har en forebyggende virkning på biofilm og opnår et højt niveau af økonomisk 
effektivitet takket være dets lave anvendelse koncentration.
BioVX® er en pulveriseret, stabiliseret blanding af peroxygenforbindelser, overfladeaktive 
stoffer, organiske syrer og et uorganisk puffersystem til bredspektret patogenkontrol og er 
effektiv mod alle typer af vira såvel som gram-positive og gram-negative bakterier.

AKTIVE BESTANDDELE:
Penta-Kalium-Peroximonosulfat  450 g/kg

ANVENDELSE:
Område- / instrument desinfektion: Befugt grundigt alle overflader med en højtryksrenser 
med 0,5% fortynding. Grundig befugtning kræver 250-300 ml opløsning pr. m².
Desinfektion af rumluft: Brug en mekanisk forstøver, påfør en 0,5% fortynding som en fin tåge 
(tom bås).
Rengøring af drikkevandssystemet: Ved desinfektion skal opsamlingsbeholderen tømmes og 
rengøres.
Påfyld beholderen og doser BioVX® i en fortynding på 0,5%. Lad stå i systemet i 1 time, tøm 
og skyl med rent vand. Gentag dagligt, og i den besatte stald med en 0,1% fortynding.
Gulvmåtter og gennemløbsbassiner: Lav en 1% opløsning med rent vand. Gentag, hvis den er 
meget snavset, eller senest efter 5 dage.

BRUGSOPLØSNINGER:
Rutinemæssig desinfektion:  0,5%
For visse sygdomme:
Afrikansk svinepest:  2,5%
Mund- og klovesyge:  0,5%
Vesikulær svinesygdom:  1%
Fugleinfluenza og Newcastles disease: 0,5%

RISIKOSÆTNINGER/SIKKERHEDSSÆTNINGER:
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage irritation af 
luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indånd ikke støv. 
Vask dig grundigt efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden 
med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 
vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til 
en GIFTINFORMATION/læge. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Udslip 
opsamles. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares 
under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/
nationale/internationale forskrifter. Indeholder Limonen. Kan udløse allergisk reaktion.

FAREBESTEMMENDE KOMPONENT(ER) TIL ETIKETTERING:
Dikaliumperoxodisulfat, Pentakalium -bis(peroxymonosulfat) -bis(sulfat, Sulfamidsyre, 
Ælesyre

UN 3260
Fare

PR-No. 4213717

Batch-No..: 
Expiry Date: 

10 kg


