
Virkon™ AQUATIC
Bredspektret desinfeksjon med mild lukt
– godkjent til bruk i akvakultur

Virkon™ AQUATIC er et desinfeksjonsmiddel med bredspektret effekt til bruk på 

overflater og utstyr. Virkon™ AQUATIC er skånsom i bruk og kan brukes med flere 

ulike påføringsmetoder. 

Effektiv mot de mest kjente fiskepatogener inkludert ILA 

og IPN/PD virus, og er testet hos uavhengige laboratorier.  
Godkjent 
for bruk i 

akvakultur



Anbefalte rengjøringsrutiner

God HMS
• Overlegen HMS profil- kan 

brukes som tåke der dyr er 
tilstede

• God nedbrytbarhet

• Svært god holdbarhet

• Godkjent for bruk i akvakultur

Virkon™ AQUATIC- bredspektret desinfeksjon 
som sikrer et godt hygienisk resultat

Brukervennlig
• Kan brukes på alle typer 

overflater og med flere metoder

• Mild lukt

• Kan brukes ved lave 
temperaturer- helt ned til 4°C
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Bredspektret
• Bredspektret desinfeksjonsmiddel med 

dokumenterte resultater mot over 500 
sykdomsfremkallende mikroorganismer.

• Dreper patogen 10 ganger raskere enn 
andre konkurrentprodukter i fotbad.

• Ingen behov for alternering –ingen risiko 
for resistens

Virkon™ AQUATIC har dokumentert effekt ned til 4 °C.

Objektene som skal desinfiseres må være visuelt rene for å oppnå best resultat.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og 
produktopplysningene før bruk.

For mer informasjon om dosering og virketid, se mer informasjon på www.lilleborg.no

Virkon ™ AQUATIC løses opp i vann og påføres med ryggsprøyte eller annet egnet utstyr. Kan benyttes 
på overflater som dekk, fiskehåndteringsutstyr, tanker og annet utstyr, samt verne- og dykkerutstyr til 
bløtlegging. Det kan også benyttes til hjul- og støvelbad.

Velg mengde løsning som kreves og bestem korrekt bruksløsning. Eksempel:  
Dosering 1:100 (1%): tilsett 100 g Virkon™ AQUATIC for 10 L med desinfiserende bruksløsning. Mål opp 
riktig mengde Virkon™ AQUATIC og tilsett i vannet. Rør til det er fullstendig oppløst.  

Oppfyller europeiske normer:  
Til overflater: EN 14349 (Bakterier) med kontakttid 30 min. 
Til bløtlegging: EN 1656 (Bakterier) og EN 14675 (Virus: IPN) med kontakttid 30 min. 
Til støvelbad: EN 1656 (Bakterier) med kontakttid 30 min 


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2

