
 

 
 

KTHNIATΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
 

BACTIVIR O2 
Απολυμαντικό Ιοκτόνο σε σκόνη για όλα τα είδη των ζώων 

 
 
Η σύνθεση της BACTIVIR Ο2 μπορεί να ονομάζεται "πολυ-ενεργή» λόγω της 
συνεργικής δράσης των συστατικών των οποίων ο τελικός σκοπός είναι η 
ολοκληρωμένη και συμπληρωματική δράση. 
 
Το προϊόν έχει υψηλή ισχύ τόσο ως απολυμαντικού όσο και απορρυπαντικού 
και είναι πλούσιο σε οξειδωτικούς παράγοντες που μπορούν να ενεργούν 
επίσης στη μοριακή δομή του ιού. 
 
Επιπλέον, λόγω της παρουσίας ενός ρυθμιστικού συστήματος, το BACTIVIR 
Ο2 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κακές συνθήκες εφαρμογής (μεγάλες 
ποσότητες οργανικής ουσίας ή πολύ σκληρό νερό) επειδή η σύνθεσή του 
μπορεί να σταθεροποιεί συνεχώς τις τιμές του pΗ πρoλαμβάνοντας πιθανές 
αυξήσεις. 
 
Η χρήση του BACTIVIR O2 συνιστάται επίσης, 
επειδή δίνει λύσεις που έχουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 
- Είναι ακίνδυνο για τα ζώα 
- Δεν ερεθίζει 
- Δεν αποχρωματίζει 
- Δεν είναι διαβρωτικό 
- Είναι βιοδιασπώμενα πάνω από 95% σε 21 
ημέρες 
- Δεν έχει δυσάρεστη οσμή και γεύση                                   
- Δεν αφήνει κατάλοιπα 
- Το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως ΜΗ-ΤΟΞΙΚΟ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
 
Εμφάνιση        : σκόνη 
Χρώμα        : ροζ 
Υδατοδιαλυτό στο νερό 37 ° C: σύνολο 
pH (sol 1%.)        : 2,6 
Αναφλεξιμότητα       : Μη εύφλεκτο 
Συνολικό ενεργό οξυγόνο        : 2,4% 



 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Παρασκευάζετε διάλυμα του προϊόντος 1% (ένα μέρος του προϊόντος σε 99 
μέρη νερού και αναδεύεται μέχρι να διαλυθεί εντελώς). Ψεκάστε το διάλυμα 
στις επιφάνειες με μία αντλία πίεσης σε αναλογία 300 ml/m2. 
 
YΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ιδανικό για την υγιεινή των χώρων εργασίας και μεταφοράς, εκκολαπτήρια, 
κλουβιά, οχήματα, είδη ένδυσης και επαγγελματικά εργαλεία, επιφάνειες και 
περιβάλλον γενικότερα. 
Παρασκευάζετε διάλυμα του προϊόντος από 0.5 έως 1% και χρησιμοποιείται 
σε αναλογία 300 ml/m2. 
 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Παρασκευάζετε διάλυμα του προϊόντος 0.5%, ψεκάστε με νέφος το διάλυμα 
στο περιβάλλον σε αναλογία 1 λίτρο κάθε 100 κυβικά μέτρα, ακόμη και με την 
παρουσία ζώων. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Να παρασκευάζετε πάντα φρέσκα διαλύματα και να τα χρησιμοποιείτε μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα (μέγιστο 12 ώρες). 
 
Αποθηκεύετε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος στην αρχική του 
συσκευασία. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1 Κg (κιβώτιο 9 Χ 1 Κg) 
5 Kg  
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