
 

 

 

DEZACID GM 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Zastosowanie 
Preparat Dezacid GM  jest preparatem o działaniu myjąco-dezynfekującym przeznaczonym do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
(mających również kontakt z żywnością) pomieszczeń handlowych i wyposażeń oraz środków transportu zwierząt i pomieszczeń ho-
dowlanych. Preparat Dezacid GM  należy do preparatów bezpiecznych zarówno dla człowieka jak i środowiska. Należy do preparatów 
całkowicie biodegradowalnych. 
 
2. Sposób stosowania 
mycie i dezynfekcja powierzchni nie maj ących kontaktu z żywno ścią: 
Preparat Dezacid GM  stosuje się najczęściej w formie 0,5 – 3% roztworu wodnego (50 – 300ml preparatu na 10l wody pitnej). Pre-
parat nanosi się na myte powierzchnie ręcznie lub za pomocą urządzenia zraszającego. Roztwór myjący sporządzać bezpośrednio 
przed użyciem. Czas dezynfekcji: 
- powierzchnie twarde (dezynfekcja okresowa) – roztwór 0,5% – 4 godziny; roztwór 1,0% – 1 godzina 
- stosowanie regularne – roztwór 0,5% – 1 godzina 
- powierzchnie drewniane zagrzybione – roztwór 1,0% – 4 godziny; roztwór 3,0 % – 1 godzina 
Duża skuteczność przeciwko wirusom – roztwór 0,5 – 1,0% – 30 minut do 2 godzin 
Po tym czasie spłukać wodą zdatną do picia. 
 
mycie i dezynfekcja pomieszcze ń hodowlanych i wyposa żenia oraz środków transportu zwierz ąt: 
Preparat Dezacid GM  stosuje się najczęściej w formie 0,5 – 3% roztworu wodnego (50 – 300ml preparatu na 10l wody pitnej). Pre-
parat nanosi się na myte powierzchnie ręcznie lub za pomocą urządzenia zraszającego.  
Roztwór myjący sporządzać bezpośrednio przed użyciem.  
Orientacyjne zużycie środka w formie 3% roztworu: 
- mycie i dezynfekcja powierzchni inwentarskich (ściany, podłogi, okna, otwory wentylacyjne) – ok. 0,2l/m2 powierzchni 
- powierzchnie porowate (np. drewniane) – ok. 0,5l/m2 powierzchni 
- środki transportu zwierząt – ok. 0,5l/m2 powierzchni 
- koryta, poidła, wózki paszowe spłukać ok. 3% roztworem 
Po upływie ok. 60 minut spłukać wodą zdatną do picia. 
- nasączanie mat dezynfekcyjnych i napełnianie basenów przejazdowych – nasączyć lub napełnić ok. 3% roztworem 
Dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich można prowadzić w obecności zwierząt hodowlanych.  
  
czyszczenie i dezynfekcja powierzchni maj ących kontakt z żywno ścią: 
Preparat Dezacid GM  stosuje się najczęściej w formie 0,5 – 3% roztworu wodnego (50 – 300ml preparatu na 10l wody pitnej). Pre-
parat nanosi się na myte powierzchnie ręcznie lub za pomocą urządzenia zraszającego. Roztwór myjący sporządzać bezpośrednio 
przed użyciem. Czas dezynfekcji: 
- powierzchnie twarde (dezynfekcja okresowa) – roztwór 0,5% – 4 godziny; roztwór 1,0% – 1 godzina 
- stosowanie regularne – roztwór 0,5% – 1 godzina 
Po tym czasie spłukać obficie wodą zdatną do picia. 
W celu zoptymalizowania ilości preparatu i czasu jego działania (w zależności od stopnia skażenia powierzchni) należy przeprowa-
dzić badania czystości mikrobiologicznej dezynfekowanych powierzchni.  

 
3. Właściwo ści  

postać  
pH 2% roztworu wodnego 
gęstość 2% roztworu wodnego (20°C), g/cm3  

ciecz 
2,0 – 3,0 
min. 1,05 

 
4. Oznakowanie preparatu  

 
   C - żrący 

R 22 – działa szkodliwie po połknięciu 
R 34 – powoduje oparzenia 
S 1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 
S 26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy 
S 45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, 
pokaż etykietę 
S 61 – unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki  
 

 

5. Pakowanie  

Preparat Dezacid GM  pakuje się w kanistry polietylenowe zawierające 2, 5, 10, 20, 30dm3 produktu lub butelki polietylenowe zawierają-
ce 1, 2dm3 produktu. Na życzenie Odbiorcy preparat może być również pakowany w inne opakowania z tworzyw sztucznych.  

 
6. Przechowywanie 

Preparat Dezacid GM  należy przechowywać w magazynach krytych w temp. 5 – 30°C. Chronić przed wilgocią. Preparat przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane.  


