DESINFEKSJONSMIDDEL / ALGEDREPER
PRODUKTINFORMASJON:

Spesialutviklet desinfeksjonsmiddel som dreper de aller
fleste kjente bakterier som f.eks.: Salmonella, Staphylokokker, Colie, Listeria og Legionella,
produktet dreper / fjerner vond / sjenerende lukt. Brukes også til dreping av alger i
svømmebasseng, boblebad, stamper og vannsenger. Produktet kan brukes på alle typer flater
som tåler vann. Produktet anbefales brukt alene for å drepe bakterier / fjerne vond lukt, men
kan også brukes som tilsetning i det vanlige vaskevannet (med de fleste typer OK produkt).
Produktet fungerer også utmerket som antistatmiddel i tepperensemaskin.

BRUKERINFORMASJON: Generelt: Før desinfeksjon igangsettes må flatene som skal
behandles være rengjorte. Størst effekt oppnås ved å dusje (bruk gjerne lavtrykkspumpe) OK
20D på flaten som skal desinfiseres, og deretter la det tørke inn (ikke skylles vekk). Dersom
skylling er nødvendig må stoffet først få virke i min. 15 minutter.
Desinfeksjon: Dusjes på flaten. Bad: Legg gjenstandene som skal behandles i badet
minimum 15 minutter. Til bruk i produksjonslinje av matprodukt: Etter desinfisering spyles
flaten med vann av drikkevannskvalitet.
Ved vannskader/luktproblemer: Dusjes på snarest, for å drepe og forebygge sopp/bakterievekst, skal ikke skylles vekk. Gjenta behandlingen etter 7 dager.
Svømmebasseng, boblebad og stamper: Tilsettes ved oppstart. Avhengig av ytre
påvirkninger vedlikeholdes vannet med OK 20D minimum: Inne: Hver 3. mnd. Ute: Hver 2. uke.
Vannsenger: Tilsett ca. 2dl. til 1000 l. vann hvert ½ år.
Antistatbehandling av tepper/stoffer: Påføres med tepperensemaskin/ lavtrykksprøyte .
pH ca. 8
Lagres frostfritt.

BLANDINGSFORHOLD: Se egen tabell for de ulike bakteriene.
Generelt:
Desinfeksjon:
Luktfjerning:
Antistatbehandling:

1:5 - 1: 25
1:5 - 1:100
1:30

Algedreping:
Oppstart:
1 : 20.000
Vedlikehold: 1 : 40.000
Vannsenger: 1 : 5.000

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/

NATONR: 6850 – 25 – 151 – 2565/2566
GODKJENT TIL BRUK I FISKERI-INDUSTRIEN - GRUPPE B.
TILFREDSTILLER BIOCIDFORSKRIFTEN: Reg. nr. B15120 / 15140
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