
Do użytku profesjonalnego 
Produkt biobójczy PT3 -
Higiena weterynaryjna

Szerokie spektrum działania
Efekt bakterio, wiruso i grzybobójczy

Trzy kierunki dezynfekcji



PROPHYL® 2000 · 3 kierunki dezynfekcji

UWAGA

· Używaj produktów biobójczych ostrożnie.
· Przed użyciem przeczytaj etykietę.
·  Nie stosować na powierzchnie mające kontakt z 

paszą lub żywnością.
·  Podczas stosowania noś rękawice, okulary 

ochronne i maskę.
· Nie jedz i nie pij.
· Po użyciu umyj ręce i twarz.
· Unikać kontaktu z produktami utleniającymi.
·  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz etykietę lub 

kartę charakterystyki.
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Skuteczność bakteriobójcza Skuteczność grzybobójcza Skuteczność wirusobójcza
Namaczanie: 0.40%
EN 1656 – 10°C -30mn - Wysoki poziom zabrudzenia
Salmonella enteritidis, Proteus vulgaris 0.3%  
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, 
Staphylococcus aureus: 0.4%

Opryskiwanie: 1.0%
EN 14349– 10°C-30 mn - Wysoki poziom zabrudzenia
Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus

Zamgławianie/Zamgławianie termiczne: 1.6ml/m3

Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus

Drożdże
Namaczanie: 0.50%
EN 1657 – 10°C -30mn - Wysoki poziom zabrudzenia
Candida albicans: 0.5%

Opryskiwanie: 0.8%
EN 16438 – 10°C-30 mn - Wysoki poziom zabrudzenia
Candida albicans : 0.8%

Grzyby: 
Według normy NFT 72-300, 20°C, 15mn, twarda woda: 
Aspergillus versicolor,  Cladosporium cladosporioides  
0.5%, Aspergillus fumigatus, Absidia corymbifera 
0.8% 

Według normy EN 14675: 1.0% 
EN 14675 – 10°C, 30mn, Niski poziom zabrudzenia
Bovine Enterovirus (ECBO): 1.0%
Świńska grypa: 1.0%
Ptasia grypa H5N1: 0.5%

Zgodne z normami weterynaryjnymi:
Pryszczyca: 1.0%
Choroba Newcastle: 0.40%
Myksomatoza: 0.20%

Główne zastosowanie
Produkt przeznaczony do stosowania w celu dezynfekcji materiałów i po-
wierzchni mających związek z utrzymaniem oraz transportem zwierząt.

Właściwości fizyko-chemiczne
Całkowicie rozpuszczalna w wodzie niebieska ciecz.
· Zapach sosny / Gęstość = 1,02
· PH czystego produktu: 2,2
·  Kompatybilność: brak znanych interakcji w zastosowaniu razem ze 

środkami owadobójczymi.

Toksyczność - Ekotoksyczność
Żrący - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne - łatwopalny

Toksyczność
· Po spożyciu dla myszy: 0,549ml/kg
· Po spożyciu dla szczura: 1,691 ml/kg

Biodegradowalność
· Chlorokrezol: OECD 301 C metoda > 90%
· Glutaral: OECD301A metoda =85%
· Chlorki benzylo- alkilodimetyloamonium: OECD 303A metoda > 90%

Skład
Unikalna kombinacja trzech substancji aktywnych z uzupełniającym 
się spektrum działania:

·  Chlorki czwartorzędowych związków  amoniowych – chlorki 
benzylo- alkilodimetyloamonium : 9.70%(m/m)

· Glutaral: 12.60%(m/m)
· Chlorokrezol:: 4.85% (m/m)

Formulacja PROPHYL® 2000 pozwala na doskonałą stabilność  w 
twardej wodzie dodatkowo preparat nie jest agresywny w stosunku 
do powierzchni na których jest stosowany.

Sposoby użycia
Opryskiwanie powierzchni i pojazdów
Dawka: 0.4% (1 :250) do 1.0 %  (1:100)

Po uprzednim umyciu i spłukaniu powierzchni rozprowadzić 
roztwór PROPHYL® 2000 przy użyciu opryskiwacza niskociśnienio-
wego. Użyj 200 do 250 ml roztworu na metr kwadratowy. Pozostaw 
roztwór na minimum 30 minut. Nie spłukiwać.

Zamgławianie termiczne/ dezynfekcja powietrzna
Użyj 1,6 ml czystego PROPHYL® 2000 na 1 metr sześcienny. (tj. 4,5 l
czystego produktu dla budynku o powierzchni 1000 m2). Można 
wymieszać w stosunku pół na pół z wodą do użycia w zamgławiaczu. 
(np. 4,5L PROPHYL® 2000 + 4,5L wody do budynku o powierzchni 
1000 m2). Pozwól produktowi działać przez 4 godziny. Budynek
musi być całkowicie pusty, bez obecności człowieka ani zwierząt.
Okna i wentylatory muszą być zamknięte podczas zabiegu.

Maty dezynfekcyjne-dezynfekcja sprzętu
Dawka: 0.4% (1 :250) do 1.0 % (1 :100)
Rozcieńczyć PROHYL® 2000 w wodzie. Zanurz czysty sprzęt w
roztworze na minimum 30 minut. Maty dezynfekcyjne - uzupełniaj 
środek raz w tygodniu lub częściej w przypadku dużego zabrudzenia.

Przechowywanie
PROPHYL® 2000 może być przechowywany przez 3 lata w 
oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania
5, 20, 60 lub 200L HDPE beczka.
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