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1.

za

pripravo

raztopine

za

Splošno

Ecocid S je vsestransko visoko aktivno razkužilo za varno in učinkovito zaščito pred virusi, pa tudi pred
bakterijami in glivicami. Večkomponentna sestava omogoča postopno prodiranje Ecocida S v patogene
mikroorganizme, oksidacijo posameznih delov in njihovo uničenje. Z Ecocidom S očistimo in razkužimo
z enim samim postopkom in tako preprečimo raztros mikroorganizmov, do katerih sicer prihaja med
predčiščenjem. Raztopina ima blag vonj po limoni; pH 1-odstotne raztopine je od 2,0 do 2,7 in ni
korozivna. Ne poškoduje gume in plastičnih izdelkov ter ne tvori škodljivih izparin.
Mikrobiološki testni rezultati:
Dezinficira površine kontaminirane s koronavirusom iz rodu betakoronavirusov iz družine
Coronaviridae, kot je virus SARS-CoV-2.
Splošno razkuževanje in razkuževanje površin, kontaminiranih z virusi Coronaviridae (koronavirus):
1,0 % minimalno 15 min
Dezinfekcija površine kontaminirane z virusi Parvovirida:
2,0 %
15 min

2.

Področja uporabe

Zaradi velike varnosti in širokega biocidnega delovanja ga lahko uporabljamo za različne namene:
 Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi, zobozdravstvene ordinacije, laboratoriji
itd.), javni prostori (športna središča, šole, hoteli, tovarne, pisarne) in stanovanja: uporabljamo
ga za čiščenje in razkuževanje delovnih in vseh drugih površin, tal, sten, kopalnic, stranišč,
opreme in tkanin, kjer je treba varno in učinkovito uničiti vse viruse, bakterije in glivice;
 Veterinarske ustanove (veterinarske postaje, ambulante in laboratoriji): uporabljamo ga za
razkuževanje vseh površin, kjer je potrebno varno in učinkovito uničiti vse viruse, po Gramu
pozitivne in po Gramu negativne bakterije in glivice; enako velja za opremo, posodo, predmete
iz stekla itd;
 Prostori za namestitev živali: Razkužujemo vse površine in opremo v prostorih za pripravo
hrane, hlevih, pasjih utah, kunčnikih, kletkah, panjih in drugih prostorih za namestitev živali;
 Perilo: Perilo za 15 minut namočimo v 1-odstotno raztopino, speremo s toplo vodo in nato
operemo na običajen način.
 dezinfekcija prevoznih sredstev: Pripravimo 1% raztopino in s tlačno pršilko nanesemo po
celotni površini prevoznega sredstva. Popršimo notranjost kabine prevoznega sredstva, sedeže,
armaturo, tovorni predel. Pustimo 30 minut, nato prezračimo (30 minut).
 Dezinfekcija zraka:

o
o

Razkužujemo s tlačno napravo, ki omogoča zelo fino razprševanje v odmerku l lit/10 m2 površine tal
in pustimo, da učinkuje 30 minut. Preden ponovno uporabljamo prostor, prezračujemo 30 do 60 minut.
Hladno zamegljevanje (poklicni uporabniki s primerno opremo za hladno zamegljevanje) Z
mehanskim zamegljevalcem zameglimo prazen prostor v odmerku 1lit/10 m2 površine tal in pustimo,
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da učinkuje 30 minut. Uporabimo 1% raztopino. Preden ponovno uporabimo prostor prezračujemo 30
do 60 minut.
o Toplotno zamegljevanje (poklicni uporabniki s primerno opremo za toplotno zamegljevanje)
pripravimo raztopino povečevalca zamegljevanja z vodo v razmerju 15:85 v korist vode. V tako
pripravljeno raztopino dodamo Ecocid S (4%). S toplotnim zamegljevalcem zameglimo prostor v
odmerku 1 lit/40 m2 površine tal in pustimo da učinkuje 30 do 60 minut. Preden ponovno uporabimo
prostor, prezračujemo 30 do 60 minut.


Ostala področja uporabe: dezinfekcija klavnic, površin in prostorov na živinskih sejmiščih,
prostorov za predelavo in shranjevanje hrane, za dezinfekcijo opreme in površin v
gospodinjstvu.
Ni namenjeno neposredni uporabi na ljudeh in živali, razen za neprekinjeno razkuževanje vode za
napajanje in kopeli za parklje.
Pri razkuževanju površin, ki pridejo v stik z živili, je potrebno površine po predpisanem kontaktnem
času sprati z vodo.
Razkužuje se predhodno očiščene površine.
Dezinfekcija zraka v živilskih obratih se vrši v izpraznjenih prostorih. Ni primerno za razkuževanje živil.

3. Doziranje
Za učinkovito razkuževanje zadošča 1,0 % raztopina Ecocida S, ki mora delovati vsaj 15 minut.
Priporočamo mlačno vodo, v kateri se pripravek hitreje topi.
Za pripravo 1-odstotne raztopine raztopimo 50 g praška v 5 litrih vode.
Za pripravo 2-odstotne raztopine raztopimo 100 g praška v 5 litrih vode.
Za pripravo 3-odstotne raztopine raztopimo 150 g praška v 5 litrih vode.
Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi, zobozdravstvene ordinacije, laboratoriji itd.),
javni prostori (športna središča, šole, hoteli, tovarne, pisarne) in stanovanja.

4.

Navodila za uporabo

Delovne površine, tla, stene, stranišča, kopalnice itd.: Površine pomijemo z 1,0
% raztopino. Če je potrebno, jih čez 15 minut osušimo s papirnato brisačo.
Onesnaženja z okuženimi telesnimi tekočinami (preproge, talne obloge, blago
ipd.): Po onesnaženih delih posujemo s praškom. Po 3 minutah prašek in
umazanijo postrgamo s površine in odstranimo. Površino pomijemo z 1,0 %
raztopino in pokrijemo s papirnato brisačo, dokler se ne posuši.
Perilo: Perilo za 15 minut namočimo v 1,0 % raztopino, speremo s toplo vodo in nato operemo na
običajen način.
Ker Ecocid S učinkuje že po 15 minutah delovanja, odsvetujemo dolgotrajno namakanje površin, še
posebno kovinskih predmetov, ki jih želimo razkužiti.
Veterinarske ustanove, prostori za namestitev živali in ostala področja uporabe: Delovno raztopino
Ecocida S uporabljamo v obliki razpršila, megle ali kopeli za parklje in dezbariere. Za splošno
razkuževanje predhodno očiščenih površin in opreme pripravimo 1,0 % raztopino Ecocida S.

5.

Posebna opozorila

Uporabite zaščitno delovno opremo. Posebno pri dezinfekciji zraka je potrebna uporaba zaščitne
delovne obleke, maske, zaščitnih očali, rokavic.
Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi
učinki.
Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu.
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Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI STIKU Z OČMI: previdno
izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
Odstranite vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

6.

Tehnični podatki

Skladiščenje:
Rok trajanja:
pH vrednost:
Vsebovane snovi:

Proizvajalec:

Hranite na suhem mestu v originalni embalaži, na dobro
prezračevanem mestu. Preprečite stik z vodo.
Pripravljena raztopina pri sobni temperaturi največ 7 dni.
Ob pravilnem shranjevanju odprte embalaže uporabno 3 mesece.
1,0 % - 2,0 - 2,7 pri 20 °C
Pentakalijev
bis(peroksimonosulfat)
bis(sulfat),
natrijev
dodecilbenzen sulfonat, 2-hidroksibutandiojska kislina, sulfaminska
kislina, dikalijev peroksodisulfat
Krka, tovarna zdravil d.d.
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