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Productomschrijving
Zal Perax II iis een zeer effectieve oxiderende desinfectant die gebruikt kan worden in 
de agri en intensieve veehouderij. Zal Perax IIkan ingezet worden voor de desinfectie 
van transportmiddelen, dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, equipement, 
schoeisel, en de behandeling van water distributiesystemen.

Belangrijke eigenschappen
• Zal Perax II is gebaseerd op perazijnzuur waaraan surfactants en wetting agents 

zijn toegevoegd zodat de desinfectant optimaal contact krijgt met het oppervlak.

• Zal Perax II is bewezen effectief tegen een grote range van micro-organismen.

• Zal Perax II is intensief getest in laboratoria en in het veld. Hierbij is aangetoond dat 
het middel een groot bereik heeft voor het afdoden van bacteriën en virussen. Door 
de samenstelling van het product is het middel niet schadelijk voor het milieu.

• Zal Perax IIis ontwikkeld voor het desinfecteren van oppervlakten die zijn gereinigd. 
Het middel kan gebruikt voor desinfectie van transportmiddelen, dierverblijfplaatsen 
en bijbehorende ruimten, equipement, schoeisel, en de behandeling van water 
distributiesystemen.

• Zal Perax II kan worden opgebracht door middel van sproeien of als inweekmiddel.

Voordelen
• Speciaal geformuleerd voor het desinfecteren van transportmiddelen, stallen, 

equipement, schoeisel, en de behandeling van water distributiesystemen

• Gebruik in agri en intensieve veehouderij

• Milieuvriendelijk

• Door toevoegingen komt desinfectiemiddel goed op het te desinfecteren oppervlak

• Bacterie en virus dodend

• Geschikt voor gebruik in zowel hard als zacht water

Gebruiksaanwijzing
Voor de algemene desinfectie (tegen bacteriën, gisten en schimmels) in 
dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten is de gebruiksconcentratie 0,5%. In 
transportmiddelen voor varkens is de gebruiksconcentratie 1,33%. In transportmiddelen 
voor runderen/herkauwers is de gebruiksconcentratie 1,0%.

Minimale inwerkingstijd: 5 minuten. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat 
de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven.

Goedkeuringen
Toelatingsnummer: 11950 N

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer  Verpakkingsgrootte Type verpakking

7509316  20 ltr   Can

7514933   950 ltr   IBC
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