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KARTA TECHNICZNA 
ACTIOREX DEZ 

 
środek dezynfekujący powierzchnie – wpisany na listę DVG 

 
1. Zastosowanie: 
 
ACTIOREX DEZ jest kombinacją biocydów i składników czynnych o efektywnym działaniu  dezynfekującym . 
Preparat wykazuje działanie  bakteriobójcze, grzybobójczej i wirusobójcze. Użycie bez wytworzenia odporności 
możliwe także na surowych powierzchniach. ACTIOREX DEZ zwalcza również wirusy uśpione (jak np. ptasia 
grypa) i może być również stosowany jako środek zapobiegawczy i chroniący. Z reguły w polecanym stężeniu nie 
szkodliwy dla materiałów używanych w pojazdach i urządzeniach rolniczych. Jednak zaleca się wykonanie testów. 
• Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze bez wytworzenia odporności 
• Dezynfekcja zapobiegawcza 
• Skuteczny w przypadku MKS, BSE i ptasiej grypy 
 
2. Sposób użycia: 
 
ACTIOREX DEZ nadaje się szczególnie do zadań dezynfekcji w weterynarii. Produkt nadaje się do następujących 
technologii użycia : Natryskiwanie, kąpiel zanurzeniowa, maty i wanny dezynfekujące. 
Stężenie i czas działania jest zależne od stopnia zabrudzenia. Z reguły zaleca się następujące wartości : 
 

 Stężenie % Temperatura Czas 

Bakteriobójcze 
Dezyn. Zachowawcza 

Dezyn. specjalna 

1,0% 
3,0% 

 
Otoczenia 
Otoczenia 

 

60 min 
120 min 

 
Grzybobójczy 

Dezyn. Zachowawcza 
 

6,0% Otoczenia 120 min. 

Wirusobójcza 
Ograniczone wirusowe 

1,0% 
2,0% 

Otoczenia 
Otoczenia 

60 min. 
120 min. 

 
3. Właściwości: 
 
Forma płynny koncentrat 
Gęstość ok. 1,05 g/cm3 
Kolor bezbarwny 
Wrażliwość na zimno od  +0°C 
pH (roztwór 1%) ok. 5 
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4. Przechowywanie: 
 
Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem. 
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
 
 
 
Ch ro n ić  oc zy  i  s kó rę .  Ch ro n ić  p r zed  d z iećmi .   
 
Preparat ulega  biodegradacji.             
 


