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PODOCUR SV
Geconcentreerde vloeistof uitsluitend voor professioneel gebruik

ONTSMETTING VAN DIERENPOTEN IN VEETEELT

BIOCIDE

Werkzame stof(fen) per 100 g product : Quaternaire ammoniumverbindingen, benzylalkyldimethyl, chloriden

1,65g+Glutaral 6,5g

HOOFDGROEP 1: Ontsmettingsmiddelen en algemene biociden; Productsoort 3: biociden voor veterinaire

hygiënedoeleinden

Toelatingsnummer : 13687 N

SPECIFICATIE

. Heldere vloeistof, blauw tot groen

. Onverdunde pH : 2,9±0,6

. pH bij 10 g/L : 4±0,3

. Dichtheid 20° C : 1,235±0,01 g/cm³

. Vriespunt: 0 °C

OMSCHRIJVING

Actieve bestanddelen :

. glutaraldehyde : 80 g/l

. benzalkoniumchloride : 20g/l

TOEPASSING

. ontsmetting van de voetbaden in de veeteelt voor runderen en schapen

. klauwverzorging voor runderen en schapen
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT :

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën

(excl. Bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op hoeven van hoefdieren

middels sprayen.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten

worden aangehouden.

Het product mag uitsluitend middels sprayen worden aangebracht met een

maximum van 60 mL per dier.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling  Afvalwater (IBA)

te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op

de mestkelder of op de riolering met aansluiting op de RWZI.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING :

Het middel is bestemd voor de desinfectie van hoeven van hoefdieren. Het

middel dient uitsluitend te worden aangebracht door middel van sprayen.

Besproei de hoeven met PODOCUR SV oplossing. Zorg bij toepassing door

middel van spray ervoor dat zowel de tussenklauw ruimte als de achterzijde van

de hoef in contact komen met de spray. Zorg voor een geode bevochtiging.

Gebruik niet meer dan 60 mL per dier.

Dosering : 15% v/v (150 mL middel aanvullen met water tot 1 liter)

Minimaale inverktijd : 5 minuten

Frequentie : elke maand twee keer per dag gedurende een periode van 6

opeenvolgende dagen.



Produkt : PODOCUR SV

Datumvan Herziening : 16/11/18                                                                                       Artikelnummer : 030C0
Versie :  2.6

Hypred NL B.V.
Laan der Verenigde Naties 65

3316 AK Dordrecht
Tel : 010-204 55 53 - Fax : 010-204 55 55

- 3/ 3-

VERPAKKING

Jerrycan 0,5l Neutraal 0,6kg

Jerrycan 5l Donkergroen 6kg (karton 4x6Kg)

Jerrycan 10l Donkergroen 12kg

Jerrycan 22l Donkergroen 24kg

Vaatje 60l Donkerblauw 74kg

Vat 220l Donkerblauw 250kg

Wegwerp container 1000l Natuurlijke kleur  1200kg

Het product gebruiken binnen 12 maanden na productiedatum.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsfiche beschikbaar op INTERNET : http://

www.hypred.com

WETGEVING

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

Voor wat de ontsmettingsmiddelen betreft, zijn de volgende testen uitgevoerd, in

overeenkomst met de van kracht zijnde normen

De gegevens en voorschriften in deze productomschrijving hebben een informatief karakter; zij berusten op

uitgebreide proefnemingen. Mede omdat door de aard van deze producten talloze toepassingen mogelijk zijn, met

specifieke eisen, die voor elk bedrijf weer anders kunnen zijn, wordt uitdrukkelijk door ons elke aansprakelijkheid voor

schade wegens niet - of minder goed - functioneren van deze producten uitgesloten. Het is aan te bevelen om bij

speciale toepassingen vooraf steeds enige praktijkproeven te nemen, waarbij wij gaarne van advies zullen dienen.


