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Vlfkon111 S to preparat de:zynfekajny o działaniu bakteriobójCl)ffl i witusobąCl)ffl. 
Vlll<on™ S przeznaczony jest do de:zynfekqi w higienie weterynaryjnej: powieachn( urządzeń i W)l)Osażenia, środków 
Iran sportu oraz do de:zynfekcji za pomocą zamgła\\iania. SktJteczny jest na pcy..;erzchn�ch porowatych, w niskich 
temperaturach oraz w warunkach brudnych. 
Do profesjonalnego i powszechnego ufytku. 

Nr pozwolenia na obłól produktem biobójayrn: 3�/09 
Data ważności: w górnej części opakowania nad ety111etą. 
Numer serie w górnej części opakowania nad etykietą. 
Postat pn,duktu: 
Prosuk rozpuszczalny w wodzie 
Zawartośt produktu w opakowaniu: 10 kg 

Przygotowanie roztw0111 i lnslrukcja uiytkowania: 
1. Napełnił zbiornik wymaganą ilością wody (pa1n tabela poniiej). 
2. Dodać odpowiednią Uośt proszku V'irkon"'S. 
3. Mieszat roztwór od czasu do czasu, at będzie klarowny (około 15 minut). 
4. Stosował prepmt zgodnie z ta� poniżej. 

Tabela stęień preparatu Virkon"' S do dezynfekcji powierzchoc 

Dezynfekcj• lośłwody Uośł proszł<u Yirl<on"' S niezbędni do 
powieruhni otrzymanii 1 l&roztwoni (10g/O 

50m' 15L 1509 
tOOm' 30L 300g 
500m' 150L 1,5 kg 
1000m' 300L 3.0kg 
2500m' ?SOL 7,5kg 

bstosowanie Stężenie Sposób użycia C2ęstotliwość 
Rutynowa l'lb(TOg/ 1) Stosując U12ąd2enie ciśnóeriowe lub inne fi> ZBkońe:zeti;u każdego cy,du produkcyjnego: 
d'2)'1fekcja u12ądienie sp,ysi<ujące, narueść IOl!'Mlr na �hnie i "Yl)OS'ienie 
""'YSlióch preparatu 'Mon"' S w iości 300 ml/rn' na w pom.eS2t:Zeriach dla zwierząt 
pov.;eflChni pov,;enchnię, a takle na wyposaźenie. aż do 
i wyposaźenia cali<m,;tegol3moczenia W)llOSażenia Ruł)f>Ml (codziennie lub jako element 

systemu kontro! infeltj}. kh,"°"" 
pc,YAenchnie na zewnątr2 pomieszczeń dla 
me,zą\ np. ko')Urze. 

0'2)'11ei<tja 1'1b(10gl1) \',lać mztMlr do odpowiedniego pojemni<a. Ciągle. Pr,y � Y,jeirlzie i wejściu na 
obuwia i kół Wyrr,ien,ć, gdy jest l3nieayszczony lub po fennę i>Odukc)iną i pay wejściu do 
pojazdów upfywie 4-5 en od przygotc,vania bud)Tlkóv< 

Zamgławianie/ 1'1b(10gl1) Stosawać u12ąd2enie ciśniefflM'e lub W czasie ustalania procedury dla 
de,ynfel<cja za spr/Sl<iwaczplecaka,,,t llo,ował 11 pomi=nia, p,,ed wprowad2eniem 
p01T'<)Cą5ll'Y'iówania roztworu na 1 O m' pov,;e,xhni podlogl fyw,g,inwenta,za. 

Zamgławianie l'lb(tOg/1) Pr,y UŹ)Óu zamgławiacza mechaoonego Rul)roM) (codiiennie lub jako element 
na zimno do2ował 11 rozlworu peparatuVlrłlon"'S systemu konlloi infekcp} ldu=we strefy 

na 1 Om' pov,;erz,:1.,; poclaj. d�,np.l<Drytarzewewnętrzne. 

Powierzchnia po...,;nna być spryskana preparatem i porostawiona do ")'Schnięcia. W tym cza�e elekt biobójczy zostanie 
uzyska n� W J)rZ)l)adku, gdy�gane jest płukanie powieachni wodą, po,ostawić na 30 minut 

f\J zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyi<a zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzy,j pozostały 
zamknięte, a maty do de:zynfeltj obuwia umieszczone przy każdym wejściu. Pon°"""' wejście do pomieszczenia jest możliwe 
dopiero po ")'Schnięciu de:zynleł<owanego pomieszczenia. 
Zaleca się odczekanóe 30 minut po zamgławianiu, paed wejściem personelu bez środków ochrony osobistej. 
:za..iera: Bis(peroksymonosia) bis(siarczan)penlapolasu' I= 497 g!kgl Kwas benzenosdfOO<>'l)I pochodne allól<YM, 
Cl 0-13, sole sodu. wodorosialtzan M) potasu, llisiarc,an dipotasu 
'substancja Clf'l3 Tttśt:zw,wów H: 

Niebezpieczeństwo 

(H315) Działa aażniąco na skórę. (H318) Pwioduje poważne uszkodzenie 
OC2!J. (H412)0ziala szkodlil,;e na o,ganizmywodne. powodując dlugol!wale 
skut!ó. 
1l-eśćzwrot6wP: 
(P264) Doidadnie u� ciało po użyciu. (P273) Un,l<ac w.olnienóa do 
środaMska. (P280) Stosował rękawice ochronne/ ochronę =Jl ochronę 
lwa")< (P302 + P352)WPRZ'ffi\DKUKONW<TUZESl(ÓR,O; �dużą 
ilością� (P305 + P351 + P338 + P31 O) W PRZYFl\DKU ()()StĄNIA 
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez ijlka minu1. � 50CZelli<i 
kontaktowe, jeiel są i moina je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nal)<:hmiasl 
skontakk,,vać się z OśRODKIEM ZAT!lUĆliel<arzem. (P332 + P313) W 
p,zypadku v.r-aąpienia podrażnienia sl<ćry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod 
opiekę lekarza. (P362 + P364) Zaniec:zys1c2!lną odzież zdjął i wyprał paed 
ponc,,,nyrn UŻ)ciem. (P501) Zawartość/ poje,MikUSlt,Yaćdo 
autory,cwanego ZBldadu �i,atji odpadÓl't 

Informacje dodatkowe: Zawiera peroksodi�rczan(\11) dipolasu, dipenten. Może powodować wys!Jlpienie reakcj ale,gicznej. 

Środki ostrożności: 
Przech�ć w suctr,m i chłodll)ffl miejscu, w ory,;inalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu.� ,.mykać 
opakowanie po użyciu. U� pojemnók i usunąć w bezpieczny sposłb. Nie usuwał proszku, ani rozcieńczonego prepara1u 
do, arv w pobliżu cieków wodnych. Nie mieszać z innymi środkami chemicznymi, z v.yjąlkiem tych, rekomendowanych prze.z 
producenta. Opłukać wodą urządzenia dOZIJjące i rozprowadzające. Używał produktlm biobójcz)':h w bezpieczny sposób. 
Należy zapoznać się z kartą charakt� produktu. 
Objawy skutków ubocznych stosowania: Wdychanie może .,,,,aać następujące objav.y. Podrainienie, Ot,,zę� Krwotok z 
nosa. Kootal<t"' sk{llą może Wf"dać następujące obji!Wf. F\Jdrainienie. Dyskomfort, Swędzenie, ZaczerMenienie, Obrzęk 
tkanek. Reakcje ale,giczne. Wfs'fPkę. Kontal<t z oczami może powodować wystąpienie następujących objaw/w;. Podrażnienie, 
Zacze,wienienie, l)y-skomfort. Ł.za\,ienie, Ból, °""2odzenie. Połknięcie może .,,,,,ctać następujące objav,y: Podralnienie, 
Mdłości. 
Pienvsza pomoc: 
Porady ogólne• niepr,)1Dmnej osobie nigdy nie podawał nic doustnie. Jeśli wymiotujący lely na plecach. ul� go twarzą 
w dól. 
Wdychanie-�eść poSlkodowanego z miejsca zagrożenia, zapewnić spokój. Jeśli ofiara przestała oddychać: szluczne 
oddychanie i/lub tlen może być niezbędne. Za�ęgnąć porady medycznej. Kontakt przez skórę• natychmiast� dużą iością 
wad)( Zasięgnąć porady me<lycznej. Kootal<t z oczami • usunąć szi<la kontal<towe. Natychmiast pneplukać obfa:ie wodą i 
za�ęgnąć porady lekarza. Natychmiast powiadomić lekarza. 
Połknięcie· NIE powodować wymiotÓl't Jeżeli poszkodowany jest przytomtl)( podał do pic� dużą ilośł � Natychmiast 
pon;adomić lekarza. 
Postępowanie z odpadami produktu: 
W przypadku zastosowań profesjonalnych, proszekVirkon"' Sjest �asyfikowany jako odpad niebezpieczny i mu� być 
uSW1any ,godnie z lokislymi wymagam, 
Niewielije ilości proszku (np. <1 kg.tł) mogą być rozpuszczone w dużej iości wody i usunięte do kanaizacji. 
Skonsultować �ę z odpcy..;ednimi instytucjami, w przypadku, gd)t,y � potrzebna zgoda na �izatję. 
Postępow,nle z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: 
Starannie umyte pojemni�. z usuniętymi eł)ióetami mogą być poddane recyldingowi lub składowane na składowisku 
odpadów. Odpady opakowaniowe nalely przeka?ywać do licencjonowanych pnedsiębiorstw ut)iizacji odpadów. 
Producent Antec International Limrted. biosecurity@lanxess.com. +44 (O) 1787 377305 
Podmiot odpowiedzialny: Dystrybutor. 
LANXESS Deutschland GmbH Bayer Sp. z o.o. 
Kennedyplatz 1. 50569 Cologne, 02·326Warszawa, N. Jerozolimskie 158 
Niemcy il!.: +48 22 572 35 00 
Tel: +49 2218 8852 288 
Numer telefonu afannowego: 
+49 214 30 99300 
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