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Nem oxidatív virucid fertőtlenítőszer. Sertéspestis és 
madárinfluenza elleni védekezésre 

 
Leírás 

A Viragri Plus egy rendkívül hatékony fertőtlenítőszer, mely kifejezetten a az 

élelmiszeripar és az állattartó telephelyeken történő felhasználásra fejlesztettek ki, 

engedélyezett a tartás és feldolgozás teljes spektrumában. 

 
Tulajdonságok 

• A Viragri Plus rendkívüli hatékonyságát biocid hatóanyagainak speciális 

összetétele (glutáraldehid és kvaterner ammónium elegye) adja, ez kiemeli a 

fertőtlenítő szerek közül. 

• A laboratóriumi- és a terepvizsgálatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a Viragri Plus 

hatékony a baktériumok-, gombák- és vírusok széles spektruma ellen, 

használatával így megelőzhető az egyes megbetegedések kialakulása-, vagy 

továbbterjedése, illetve megteremthető- és fenntartható magas higiéniai 

színvonal. Kifejezetten vizsgált és igazolt sertéspestis és madárinfluenza ellen. 

• A Viragri Plus használata előtt a kezelendő felületet alaposan le kell tisztítani és 

öblíteni. Használata leginkább az álltartó telephelyeken- és a vágóhidakon 

használatos felületek-, eszközök fertőtlenítésére javasolt, beleértve a csizmák-, 

bakancsok talpának, a járművek alvázának, kerekeinek és szállítóterének  

fertőtlenítését is. 

• A Viragri Plus alkalmas kézi felhasználásra, áztatásos-, vagy spray fertőtlenítésre, 

valamint ködképzéssel is kijuttatható a légtérbe, így teljes istállók és üzemek 

fertőtleníthetőek vele egy lépésben. 

 
Előnyök 

• Kifejezetten erősen terhelt körülmények között történő felhasználásra/fertőtlenítésre 

kifejlesztett termék 

• Baktericid, fungicid és virucid aktivitású készítmény 

• Használható az élelmiszer-feldolgozó iparban rendszerint használatos anyagokon, 

beleértve a könnyűfémeket is, nem korrozív 

• Hatékonyságát a vízkeménység nem befolyásolja. 

 
Használat 

Spray szóráshoz: 0,5-1,0%-os oldat   

Eszközfertőtlenítés: spray szóráshoz- , áztatáshoz: 0,5-1,0%-os oldat Csizmák-, 

kocsikerekek fertőtlenítése: 1-2%-os oldat (naponta cserélni szükséges) 

Ködképzés: 0,5-2ml/m3 tömény vegyszert  mennyiség   

Fertőtlenítő hatás: 

1,0%-os koncentrációban, 15 perc behatás mellett sertéspestis vírus elleni hatású (10 C fokon) 

0,25%-os koncentrációban, 5 perc behatás mellett baktericid- és madárinfluenza vírus elleni 

hatású 

0,5%-os koncentrációban, 15 perces behatási idő mellett, yeasticid hatású 

0,5%-os koncentrációban, 30 perces behatási idő mellett, virucid hatású  

5,0%-os koncentrációban, 15 perces behatási idő mellett, fungicid hatásúsupplier and apply at 

the rate of 0.5-2ml per m3 as neat product. 
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Műszaki adatok 

Megjelenés: Tiszta átlátszó folyadék  

pH (1%-os oldatban, 20°C-on): 5.7  

Relatív sűrűség 20°C-on: 1.04 

Kémiai Oxigén Igény (COD): 550 gO2/kg 

Nitrogén tartalom (N): 5.5 g/kg 

Foszfor tartalom (P): 4.5 g/kg 

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak. 

 
Biztonsági és tárolási előírások 

Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolja! Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és a napsütést. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kupak 

biztosan a helyén van. 

A termék kezeléséről és ártalmatlanításáról részletes tájékoztatás külön anyagbiztonsági adatlapon található. 

 
Termék kompatibilitás 

A Viragri Plus, a javasolt felhasználási körülmények között biztonságosan alkalmazható az élelmiszer-feldolgozó iparban-, állattartó 

telephelyeken- és vágóhidakon rendszerint használatos anyagokon. 

Bizonytalanság esetén ajánlatos az egyes anyagokat a hosszantartó használat előtt megvizsgálni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.diversey.com 
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. P00132 hu 08/20 

http://www.diversey.com/
dvb056640
Typewritten text
Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.


