
Birnaviridae

Circoviridae

Herpesviridae

Orthomyxoviridae

Paramyxoviridae

Poxviridae

Reoviridae

Avian influenza - 1:280

Fowl pox - 1:100

Avian reovirus - 1:100

Gumboro Disease - 1:250

PBFD - 1:100Circovirus - 1:100

(Coryza) - 1:100

Paramyxo/              - 1:100
 Newcastle Disease(NCD)                  -1:280

Newcastle Disease (NCD) Newcastle Disease (NCD)
                   -1:280

VirusFamilie

Adenoviridae

Duiven ziekte / Papegaaien ziekte /

concentratie concentratie                     Concentratie
Ziekte Vogels algemeen /

Coli syndroom 
Adeno-             - 1:100

Virucide werking 

Campylobacter coli

Campylobacter jejuni

Chlamydophila psittaci

Escherichia coli

1:100

1:100

1:100

1:100

Mycobacter Tuberculoses         1:100

Staphylococcus aureus

1:100

1:100

Salmonella Parathyphi Java 1:200

Salmonella typhimurium 1:200

Salmonella arizona

Streptococcus Gallolyticus        1:100

Bactericide werking

Schimmell

Aspergillus fumigatus

Concentratie 

1:100

Fungicide werking

Bewezen effectiviteit tegen meer dan 400 bacteriesoorten waaronderl:

Bewezen effectiviteit tegen meer dan 100 virussoorten waaronder:

Bewezen effectiviteit tegen meer dan 75 schimmels waaronder

Bacterie Concentratie

Tel: +31 (0)6 53815336

Tel: +31 (0)6 13651010

Someren, Nederland

info@virkon.nl

www.virkon.nl

Hét Desinfectiemiddel 
  voor alle vogelsoorten



Virkon™S heeft een breed werkingsspectrum en heeft 

onafhankelijk bewezen zeer effectief te zijn tegen een 

breed spectrum van virale, bacteriële en schimmel 

veroorzakende organismen die bij vogels van invloed zijn, 

op de achterzijde van deze folder vindt u meer informatie 

op het gebied van effectiviteit.

Efficiëntie

Ook is het geschikt voor gebruik in een ontsmettingsbak.

In geval van een infectieziekte kan het dus zinvol zijn om tijdens, 

maar ook na de behandeling de omgeving grondig te reinigen 

en ontsmetten.

Laat een 1% Virkon™S oplossing geruime tijd inwerken zodat de 

werking optimaal is.

Virkon™S is geschikt voor desinfectie van oppervlakken, 

materialen, watersystemen en luchtdesinfectie.

Na het desinfecteren kunnen de vogels weer snel terug in hun 

hok/kooi.

Toepassingen

Het doel van desinfecteren is het verlagen van de infectiedruk in 

de omgeving, naarmate de infectiedruk afneemt neemt de kans 

op verspreiding van een infectie af.

Virkon™S is een als veilig te bestempelen ontsmettings-

middel met een sterk afdodende werking van vele bij vogels 

voorkomende pathogenen. Het is gemakkelijker in gebruik en 

heeft minder beperkingen dan veel andere desinfecterende 

producten. Ook is het niet geclassificeerd als schadelijk, het 

veroorzaakt geen overgevoeligheid in zowel poedervorm als 

in gebruiksverdunningen, in overeenstemming met EU-

criteria(1999/45/EG).

Bijzonder veilig voor gebruiker

Virkon™S - 50 Gram 

Virkon™S - 1 KG

Virkon™S - 10 KG

Virkon™S - 5 KG     

Virkon™S is verkrijgbaar in:

Te desinfecteren  

opppervlak

5m 2

10m 2

25m 2

50m 2

100m 2

Totaalvolume 

Virkon™S oplossing

1,5 liter

3 liter

7,5 liter

15 litres

30 litres

1:100

15g

30g

75g

150g

300g

1:200

7,5g

15g

37,5g

75g

150g

1% 0,5%

In onderstaand overzicht is de hoeveelheid oplossing te 

vinden die men nodig heeft om een oppervlak te 

desinfecteren. Dit is slechts een indicatie, want in 

onderstaand overzicht is geen rekening gehouden met 

muren/wanden of evt. andere obstakels. 

Virkon™S Hét desinfectiemiddel voor alle vogelsoorten

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

heeft onafhankelijk bewezen, zeer effectief tegen meer dan 100 

virusstammen in 22 virus families , 400 bacteriesoorten en meer dan 

100 soorten schimmels . Deze lijst van bewezen werk-zaamheid 

bevat onder andere: het Canine parvovirus, Bordetella 

bronchiseptica (Kennelhoest), Feline Parvovirus, Kattenleukemievirus 

, Salmonella, E.coli en het mogelijk van dierlijke oorsprong MRSA.

Unieke Formulering

Virkon™S breed spectrum 

formulering is uniek. Geen 

enkel ander ontsmettings-

middel heeft dezelfde 

krachtige formulering of 

een dergelijke uitgebreid 

portfolio van effectiviteits-

rapporten en veiligheids-

onderzoeken. Virkon™S 


