
BIOCID-30®
Stájová JODOFOROVÁ DEZINFEKCE
pro široké využití v chovech skotu

Speciálně vyvinuto pro stájové prostředí
• Vyvinutý pro dezinfekci v chovech přežvýkavců
• Širokospektrální účinek proti mikroorganizmům   
• Bakteriostatický účinek až 8 týdnů po aplikaci
• Vizuální indikace účinnosti, proniká i do nejmenších kapilár, na povrchu 
 i prachových zrnech tvoří micely
• Nepoškozuje životní prostředí, účinkuje i v přítomnosti organické hmoty
• 100% biologicky odbouratelný, vhodný i před BPS a ČOV
• Použitelný při přítomnosti zvířat a na ošetřování paznehtů
• Poměr ředění od 1:2 500 do 1:50

 POUŽITÍ  ŘEDĚNÍ BENEFIT

 Stáje, dojírny,  1:180 - 1:50 Účinný v přítomnosti organické hmoty. Dezinfekce proniká do kapilár 
 boudy pro telata,   povrchu. Adsorbce na prachová zrna (tvorba micel).
 sklady, silážní jámy    

 Pěnová aplikace 1:180 - 1:50 Expozice až 55 minut. Přesná vizuální kontrola.

 Podestýlka  1:180 Snížení frekvence výskytu respiračních chorob i PSB.

 Povrch těla zvířat 1:180 - 1:100 Omezení přenosu kožních onemocnění, dezinfekce povrchu těla   
    zvířat při přesunech mezi chovy.

 Paznehty  1:180 - 1:50 Vhodný i pro zimní období - účinnost od -10°do +43°C. Zlepšuje stav  
    paznehtů. Použitelný pro průchozí i stacionární vany.

 Zabezpečení vstupů 1:180 Smytí nečistot a dezinfekce v jedné fázi. Adsorpce na prachová zrna  
 (obuv, vozidla)  (tvorba micel). Průnik do organické hmoty.

 Strukové násadce,  1:400 Ponořte do roztoku Biocid-30® na 30 minut a opláchněte pitnou   
 cucáky, kbelíky, milk-taxi   vodou. Cucáky a kbelíky navíc ošetřete kartáčkem.

 Napájecí řád 1:180 - 1:50 Likvidace biofilmu a vodního kamene.

 Napájecí voda 1:2 500  Prevence tvorby biofilmu, přenosu salmonelózy, tuberkulózy 
    i paratuberkulózy. 

 Mléčné tanky,  1:400 Čištění, desinfekce a odstraňování mléčného kamene na dojírnách.
 potrubí



V případě zájmu o další informace máme k dispozici materiály 
o úspěšném použití na koupele paznehtů ve VOD Kámen. 

Rádi se s vámi o konkrétní výsledky podělíme. 
Neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtete označení  a informace o přípravku.
Pro podrobnější informace kontaktuje: 

Tekro, spol. s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4.
Ing. Karel Ti�l, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.ti�l@tekro.cz

POROVNÁNÍ PŘI OŠETŘENÍ PAZNEHTŮ
 BIOCID-30® FORMALIN
   a přípravky, kterých je složkou

VLASTNOST ÚČINEK VLASTNOST ÚČINEK

Účinný stabilně od -10°do 43°C.

Netoxický pro vyšší organizmy, 
nedráždí.

Prostupuje přes kůži do krevního 
oběhu, kde ničí patogeny.

0,5-1% preventivní, 2% terapeutický 
účinek, ochranná lhůta 0.

Beznábojové smáčedlo proniká do 
organických nečistot, které se 
snadno smývají z paznehtů či 
povrchu.

Vhodný do stacionární i do 
průchozí vany na paznehty. Rychlý 
účinek.

Jodofor vykazuje zesílenou účinost 
proti virům, baktériím, plísním.

Vizuální kontrola účinnosti.

Účinný v kapilárách i dlouhodobě 
na povrchu (micely).

Nelámou se => nedochází k 
sekundárním infekcím.

Viditelná účinnost. Expozice na 
jakékoli ploše do 55 minut = čas pro 
likvidaci mikrobů.

Pro prevenci se dávkuje na 1 m 
5 litrů koncentrátu.

Účinnost od 10°C.

Protoplazmatický jed. Toxický pro 
vyšší organizmy v jakékoli koncen-
traci. Proniká přes pokožku, sliznice, 
GIT i respirační aparát.

Karcinogen 3 třídy, mutagen. 
Neexistují netoxické koncentrace!

Při 7% velmi účinný, 
ale karcinogenní.

Neproniká do organické hmoty. 
Nemá mycí účinky.

Vhodný hlavně do stacionární vany
z důvodu snadného poleptání 
vemene nebo trvalého poškození 
oka v průchozí vaně.

V kyselém prostředí je méně účinný.

-

Účinný jen po dobu, po níž je 
karcinogenní.

Lámání rohoviny = sekundární 
infekce.

Expozice jen do 2 minut.

Na 1 m se dávkuje 70 litrů 
koncentrátu.

Účinná látka
Jód

Smývá 
nečistoty a 
dezinfikuje

Kyselá reakce

Barevná 
indikace

Účinek 8 
týdnů

Nevytvrzuje 
paznehty

Pěnová 
aplikace

Manipulace

Účinná látka
Formaldehyd

Jen 
dezinfikuje

Neutrální

-

Účinek <3 
dny

Vytvrzuje 
paznehty

Aplikace 
postřikem

Manipulace


