DEPROSAN IODIP
Dezinfekční prostředek pro ošetření struků po dojení a k prevenci mastitid.
Roztok účinných a pomocných látek ve vodě.
Jen pro zvířata. Určeno k vnějšímu použití.
Pouze k profesionálnímu použití.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Účinné látky:
POLYVINYLPYRROLIDONE IODATE (CAS 25655-41-8), 30 g/kg (3 % hm.)
propan-2-ol (CAS 67-63-0), 20 g/kg (2 % hm.).
Návod k použití:
Ponořte struk ihned po dojení do neředěného prostředku DEPROSAN IODIP v namáčecím kelímku. Po
ošetření namáčecí kelímek vyprázdněte a vymyjte. Odebraný prostředek nevracejte do obalu. Před dojením struky opláchněte čistou vodou nebo pečlivě utřete čistou utěrkou.
Nepoužívejte společně s jinými prostředky.
Před použitím čtěte přiložené pokyny - bezpečnostní list, etiketu.
Používejte pouze podle doporučení odborných poradců firmy PALMAX s.r.o.
Ochranná lhůta: Ochranná lhůta se nevyžaduje před jatečním zpracováním ani při výrobě mléka.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Pokyny pro první pomoc: Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.
Předložte tento obal, označení nebo bezpečnostní list. Postiženému v bezvědomí nepodávejte nic ústy.
Pokud postižený nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.:
224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Pokyny pro bezpečné odstraňování výrobku a obalu:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Upotřebené pracovní roztoky vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.
Skladování: Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotě 5 - 25 ºC. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Výrobce: PALMAX s.r.o., Korytná 33, PSČ 687 52
Tel.: +420 602 229 632, +420 724 080 172
palmax.info@seznam.cz
www.palmax.info
Doba použitelnosti: spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.
Datum výroby (číslo šarže):
Grafické značky: označení materiálu obalu
Hmotnost obsahu (nebo objem): 20 kg, 200 kg, 1000 kg
UN 3082

