
 

 

 

Dezacid VR 
preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Zastosowanie 

Preparat Dezacid VR  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 hodowlanych. 
Preparat Dezacid VR  zawiera w swoim składzie wskaźnik aktywności substancji czynnej preparatu. Zmiana zabarwienia 
roztworu preparatu (z czerwonej na żółtą) świadczy o zużyciu substancji aktywnej preparatu. 
Preparat Dezacid VR  należy do preparatów bezpiecznych zarówno dla człowieka jak i środowiska. Należy do prepara-
tów ulegających całkowitej biodegradacji. 
Preparat Dezacid VR  jest zarejestrowany w Ministerstwie Zdrowia i ma dopuszczenie do obrotu nr 2934/05. Posiada 
rejestrację w kat. I, gr. 2, 3, 4, 5. 
 
2. Sposób stosowania 

mycie i dezynfekcja powierzchni 

Preparat Dezacid VR  stosuje się najczęściej w formie 2% roztworu wodnego (do 20g preparatu dodać 1l wody pitnej). 
Preparat nanosi się na myte powierzchnie ręcznie lub za pomocą urządzenia zraszającego. Roztwór myjący sporządzać 
bezpośrednio przed użyciem. Czas dezynfekcji 10 minut. Po tym czasie spłukać wodą zdatną do picia. 
 
mycie i dezynfekcja pomieszcze ń hodowlanych i wyposa żenia oraz środków transportu zwierz ąt 

- pomieszczenia hodowlane i ich wyposażenie – stosować 0,5-1% roztwór preparatu Dezacid VR  (do 50-100g preparatu 
dodać 10l wody pitnej). Optymalne zużycie roztworu preparatu Dezacid VR  wynosi ok. 0,2l/m2 powierzchni. Czas dezyn-
fekcji 30 minut. Po wykonanej dezynfekcji powierzchnie i urządzenia spłukać wodą zdatną do picia. 
- dezynfekcję systemów wodnych przeprowadzać 1% roztworem preparatu Dezacid VR . Czas dezynfekcji 30 minut. 
Następnie spłukać wodą zdatną do picia 
- zamgławianie pomieszczeń (po usunięciu wyposażenia i ściółki) stosować 1% roztwór preparatu Dezacid VR  
- mycie i dezynfekcja preparatem Dezacid VR  użytym w stężeniu 0,5-1% może być prowadzone w obecności zwierząt 
hodowlanych 
W celu zoptymalizowania ilości preparatu i czasu jego działania (w zależności od stopnia skażenia powierzchni) należy 
przeprowadzić badania czystości mikrobiologicznej dezynfekowanych powierzchni. 

 
3. Właściwo ści  

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

ciało stałe barwy różowej 
1,0 – 2,5 
min. 1,0 

 
4. Oznakowanie preparatu  

      
C - żrący 

R 22 – działa szkodliwie po połknięciu 
R 34 – powoduje oparzenia 
S 26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 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 

 

5. Pakowanie  

Preparat Dezacid VR  pakuje się w wiaderka polietylenowe zawierające 1, 2, 5, 10, 20, 30kg produktu lub worki polietyle-
nowe zawierające 1, 5, 25kg produktu. Na życzenie Odbiorcy preparat może być również pakowany w inne opakowania 
z tworzyw sztucznych.  

 
6. Przechowywanie 

Preparat Dezacid VR  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.  


