TH5 - veterinarinės paskirties biocidas (3 tipas), skirtas tik profesionaliems naudotojams. Veikia bakterijas, virusus bei
mikroskopinius grybus
SUDĖTIS
Veikliosios medžiagos:
• alkildimetilbenzilamonio chloridas (CAS Nr. 68424-85-1, EINECS Nr. 270-325-2) – 327,50 g/l
• glutaraldehidas (CAS Nr. 111-30-8, EINECS Nr. 203-856-5) - 100,00 g/l
NAUDOJIMAS IR DOZĖS
NAUDOJIMO SRITYS (gyvulininkystės patalpos, įranga ir transporto priemonės):
- baktericidinis poveikis: 0,1 %,
- fungicidinis poveikis: 1,0 %,
- virocidinis poveikis: 0,5 %.
TH5 1 % tirpalas pasižymi plačiu veikimo spektru.
PAPILDOMAS SPECIFINIS VEIKIMAS
- Bakterijos: (0,1 % tirpalas 10 °C temperatūroje)
* Salmonella typhimurium, enteritidis, virchow irinfantis,
* Campylobacter jejuni, Ornithobacterium rhinotracheale,
* Pasteurella multocida, Bordetellabronchiseptica.
- Mikroskopiniai grybai: (tyrimo temperatūra –10 °C)
* Candida albicans: 0,2 % tirpalas.
- Virusai:
* ortomiksovirusai H5N1 (paukščių gripas): 0,1 % tirpalas,
* ortomiksovirusai (kiaulių gripas): 0,1 % tirpalas,
* Circovirus, II tipas (PCV2): 1 % tirpalas,
* Coronavirus (infekcinis bronchitas): 0,2 % tirpalas,
* Herpesvirusai (Aujeskio liga, Mareko liga): 0,1 % tirpalas,
* Togavirus (KRRS): 0,1 % tirpalas.
TH5 galima naudoti užkrečiamų ligų profilaktikai:
-baktericidinis poveikis –0,1 % tirpalas (išskyrus tuberkuliozės sukėlėjus);
-virocidinis poveikis –0,5 % tirpalas (snukio ir nagų liga, miksomatozė, Niukaslio liga ir klasikinis kiaulių maras).
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Gyvulius reikia išvesti iš patalpų ir paviršius gerai nuplauti plovikliu.
Purškimui: 0,3 l TH5 1 % tirpalo skirti 1 m² paviršiaus ploto.
• purškimui putomis: TH5 taip pat gali būti naudojamas su putas generuojančia įranga. Tokiu būdu purškiant, dezinfekantas yra
gerai matomas ant apdorotų paviršių.
Kojų ir ratų vonelėms reikia naudoti 1:100 TH5 tirpalą.

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS NURODYMAI
Sudėtyje yra > 30 % katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų ir kvėpiklių.
Rizikos frazės: R 20/22 Kenksminga įkvėpus ar prarijus R 34 Nudegina R 42/43 Gali sukelti alergiją įkvėpus ir
susilietus su oda R50 Labai toksiška vandens organizmams
Saugos frazės: S 1/2 Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje S9 Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje S23
Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją S27
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas
pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones S45 Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant
kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę). S61 Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis
instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose kambario temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

