
ZALECANE PREPARATY DEZYNFEKCYJNE KILCO

VIROSHIELD
idealny  do  zamgławiania,

eliminuje  bakterie  
Salmonelli

ECOFOAM PLUS
wytwarza  długo  

utrzymującą  się  pianę

VIREX
bezpieczna  sanityzacja  

wody,  eliminuje  
drobnoustroje  Gumboro

ACIFOAM
silnie  pieniący

preparat  kwasowy

HPPA
tania  i  skuteczna

dezynfekcja  linii  pojenia,
eliminuje  bakterie  E.coli

ul. Sadowa 4, 11-‐034 Stawiguda
tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl

KILCOX
EXTRA
PREPARAT DEZYNFEKCYJNY 
NA BAZIE  ALDEHYDU I
SYNTETYCZNEGO FENOLU



Dystrybutor w Polsce: BioPoint, ul. Sadowa 4, 11-‐034 Stawiguda, tel. 89 542 08 04, 

biuro@kilco.pl, www.kilco.pl

Podmiot odpowiedzialny: KILCO [INTERNATIONAL] LTD. Broomhouses 2 Industri-‐

al Estate, Old Glasgow Road Lockerbie, Dumfriesshire. DG11 2SD Wielka Brytania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 
4893/12

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w 
temperaturze poniżej 25°C, z dala od produktów 
spożywczych oraz pasz. 

Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji

INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I 
HIGIENYHIGIENY PRACY PODANO W KARCIE CHARAK-‐ 
TERYSTYKI

Skuteczność preparatu Kilcox Extra w zakresie zwalczania wirusów i bakterii 
wykazano w badaniach przeprowadzonych zgodnie z protokołem bryty-‐
jskiego Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA).

Preparat Kilcox Extra został też przebadany przez niezależne laboratorium z 
użyciem metody badania środków bakteriobójczych zgodnej z europejską 
normą EN 1656. Wykazano skuteczność działania preparatu Kilcox Extra 
rozcieńczonego w stosunku 1:200 w zakresie zwalczania 6 typowych mikro-‐
organizmów przy czasie kontaktu wynoszącym 15 minut w obecności twardej 
wody i zagrożenia organicznego.

POTWIERDZONE DZIAŁANIE ZWALCZAJĄCE
OOCYSTY KOKCYDIÓW
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Kilcox extra został przebada-‐
ny pod kątem skuteczności 
przeciw oocystom kokcy-‐
diów. 

Wyniki pokazują, że niszczy 
bądź inaktywuje on 100% 
oocyst przy stężeniu 2%

KILCOX EXTRA
PREPARAT DEZYNFEKCYJNY 
NA BAZIE  ALDEHYDU I
SYNTETYCZNEGO FENOLU

INSTRUKCJA STOSOWANIA
ZAGROŻENIA KOKCYDIOZĄ

-‐ stężenie 2-‐3% -‐
W przypadku szczególnie wysokiego za-‐
grożenia kokcydiozą i/lub w niskich tem-‐
peraturach:

-‐ stężenie 4% -‐
Roztwór rozprowadzać na podłogi oraz 
ściany i słupy do wysokości 1m, w ilości 
300ml/m2.

ZAMGŁAWIANIE
PrzyPrzy użyciu zamgławiaczy termicznych, w 
ilości 1l KILCOX EXTRA rozrobić w 3-‐5l 
wody na 1000 m3 kubatury budynku. Przy 
podwyższonym zagrożeniu epizootycznym 
zwiększyć dawkę do 2l/1000 m3. KILCOX 
EXTRA może być używany z dodatkiem 
nośnika mgły.

DEZYNFEDEZYNFEKCJA OBUWIA
Stosować w stężeniu 1-‐2% (1:100 do 1:50) w 
zależności od częstotliwości użytkowania. 
Wymieniać w przypadku silnego zabrudze-‐
nia organicznego lub co 3-‐4 dni.


