
Oxidan Extra

Característico
Odor levemente
pungente

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E
DOSEAMENTO

DADOS SOBRE O PRODUTO

Solução para utilização: 0,2 - 1%.
Para sistemas de água para animais: 1,5 - 3 %.
Para água de bebida para animais: 0,05 - 0,25 %.

Temperatura: 5 - 40 ºC

Tempo de contacto:
CIP e superficies: 5-15 minutos

Lavagem de caixas: depende do equipamento e
aplicação. Consegue-se um efeito satisfatório
com pouco tempo de contacto.

Sistemas de água de bebida para animais: 8 horas
Após desinfecção, todas as superficies que
estarão em contacto com alimentos devem ser
enxaguadas com água potável

Cor Incolor

LíquidoEstado físico

Após a desinfecção, todas as superfícies em
contacto com alimentos devem ser enxaguadas
com água limpa.

Odor

Utilizar os biocidas em segurança. Ler
sempre o rótulo e as informações sobre
os produtos antes da sua utilização.

ELIMINAÇÃO FINAL

INFORMAÇÃO
ECOLÓGICA

SEGURANÇA

ARMAZENAMENTO

PROPRIEDADES

Oxidan Extra é utilizado para a desinfecção de 
superficies e equipamento na industria alimentar, 
farmaceutica, agro-pecuária e transportes. É também 
utilizado para a desinfecção de sistemas de água para 
animais e na desinfecção da água de bebida dos 
animais.

Oxidan Extra é um desinfetante de largo espectro e 
com acção rápida, contendo 5% de ácido peracético. É 
eficaz mesmo em baixas temperaturas e pode ser 
utilizado com água fria. O ácido peracético degrada-se 
em água, oxigénio e ácido acético e não ocorre 
bioacumulação.
O produto apresenta efeitos bactericidas e fungicidas.

Conservar no recipiente original bem fechado, em local 
seco, fresco e bem ventilado. Manter afastado de 
alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Guardar 
separado de: Klor  e Álcalis. Material comburente -
Manter ao abrigo de materiais inflamáveis e 
combustíveis.
Armazenamento: -10-25 0C

Durabilidade: 36 meses.

Exclusivamente para utilização por profissionais.

Consultar no rótulo e na Ficha de Segurança as 
informações sobre a utilização, manuseamento e 
transporte to produto em segurança.

O produto é muito tóxico para os organismos 
aquáticos, podendo provocar efeitos nocivos de longa 
duração no meio aquático.

As quantidades elevadas do produto podem afectar a 
acidez (pH) da água, com o possível risco de efeitos 
nocivos para os organismos aquáticos.

O produto é solúvel na água e pode disseminar-se nos 
sistemas hídricos.

Não despejar o produto nas redes de drenagem; o 
produto e o respectivo recipiente devem ser 
depositados em locais de recolha de resíduos 
perigosos ou especiais. A eliminação dos resíduos e de 
pequenas quantidades do produto deve ser realizada 
de acordo com os regulamentos oficiais em vigor. 
Não reutilizar a embalagem.

APLICAÇÃO

TIPO DE PRODUTO

PACOTE Jerricane de
matéria plástica

10 L, 20 L

Tambor de plástic 200 L

IBC 1000 L
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