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VIRKON S 
    

Produkttype og bruksområde   
Surt desinfeksjonsmiddel til overflate- eller tåkedesinfeksjon, samt støvel- og hjulbad. Bredspektret 
middel mot bakterier, mugg, sopp, virus og sporer innen landbruk, veterinærklinikker og 
næringsmiddelindustri. Dokumentert effektiv mot svineinfluensa H1N1 og fugleinfluensa. 
 
Bruksanvisning  
Virkon S løses i vann og sprøytes ut med ryggsprøyte eller annet egnet utstyr. Virkon S kan også 
spres ut gjennom tåkelegging. Til rutinemessig desinfeksjon benyttes en 1 % løsning som tilsvarer 
100g Virkon S i 10 liter vann. Virketid: 10 minutter. Deretter skylles produktet av med rent vann 
(gjelder næringsmiddelindustrien). 
1 % konsentrasjon er aktiv mot alle virus unntatt parvovirus som krever en 2 % løsning. Mot 
svineinfluensa er 1% konsentrasjon og 10 minutter virketid ved 20° C dokumentert effektivt. 
Til fotbad benyttes en løsning på 2 % - løsningen byttes når den rosa fargen er blitt borte eller 
minimum 1 gang/uke. Mot sopp benyttes en konsentrasjon på 3 %. 
Objektene som skal desinfiseres må være skikkelig rengjort for å oppnå best resultat 
Ferdigblandet løsning må brukes i løpet av 7 dager. Forbruk: 0,2 - 0,3 liter/ m2. 
 
Egenskaper  
Skummeevne:  Skummer kraftig. 
Spesifikk vekt:  ca. 1,13 kg/I 
pH:   ca. 2,6 (1 % løsning) 
Løselighet:   ca. 65g/l ved 20°C 
Korrosjon:   Bestemt med 1 % løsning av Virkon S ved 20° C og 12 timers innvirkningstid. 

Rustfritt stål påvirkes ikke. For aluminium, kobber og messing blir det ingen 
korrosjon ved praktisk bruk på grunn av kort innvirkningstid. 

 
 
Lagringsbetingelser og holdbarhet  
Lagres tørt og svalt. Hold emballasjen godt lukket Holdbar ca. 3 år ved tørr og sval lagring. 
 
 
Effektivitetstester 
Se side 2-8 
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