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مطهر ومنظف قوي  
 

 : كل مل يحتوي عمى:التركيب
 

 ممغم 60سترامٍد 

 ممغم 60جهوتاراندهاٌد 

 ممغم 84فورماندهاٌد 
 

: الخواص
 تركيبة مشتركة من ثالثة انواع من المطيرات القوية ذات التأثير التعاضدي. 

 يمتاز بقوة منظفة ومطيرة شديدة ضد البكتيريا وابواغيا والفيروسات والفطريات والطحالب والعفن. 

  انفمونزا الطيور، وانفمونزا الخنازير، والنيوكاسل والتياب )فعالية واسعة الطيف ضد الكائنات الدقيقة المختمفة واىميا الفيروسات
 .(الشعيبات والقصبات اليوائية، والتياب الحنجرة الرغامي والجمبورو وغيرىا

 مطير ذو اثر متبٍق وطويل االمد مما يحول دون اعادة االصابة. 

 

 ( %.0.5-0.25 )400:1 – 200:1 قبل الرش، يتم التخفيف بالماا بنسبة:االستعماالت
 التطهير العام :

  يترك المطير لمدة : وغيرىا  (نظام االقفاص والبطاريات)مباني المزارع وبيوت الدواجن والحيوانات االخرى، مزارع الدواجن
 .ساعة تالمس (12)

  يترك المطير لمدة نصف ساعة تالمس: معدات المزارع والعربات والسيارات. 

  يترك المطير لمدة ساعة تالمس..: الفقاسات والمفرخات ومعداتيا، والجدران واالرضيات الخ. 

 متر مكعب  (1000)لترات ماا لكل  (3)لتر من المطير المركز الى  (1.5)يضاف : لمتطيير باستعمال اجيزة التضبيب
 .حجم

  متر مربع (4)التطيير بالرش، يستعمل لتر من المحمول المخفف لمساحة. 

 

:  االسعافات االولية
 دقيقة (15) تيسل جيدًا بالماا ولمدة ال تقل عن :مالمسة العيون. 

 ييسل بالماا والصابون:مالمسة الجمد . 

 ينقل المصاب الى اليواا الطمق، ويتم اجراا التنفس االصطناعي او يعطى االوكسجين عند الضرورة:االستنشاق . 

 تجنب اجراا التقيؤ، وال يعطى أي شيا لمشرب:االبتالع . 

 تطمب المساعدة الطبية عند الضرورة. 
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: الترياق المضاد

 غير محدد، وتتم المعالجة حسب االعراض .
 

: تحذيرات
 تجنب مالمسة العيون والفم والجمد واالستنشاق. 

 تجنب تمويث البرك ومصادر وقنوات المياه. 

 قبل االستعمال، ينبيي ارتداا المالبس والقفازات واالحذية والنظارات الواقية. 

 تجنب االكل والشرب والتدخين عند الرش. 

 تيسل العبوات الفارغة بالماا قبل التخمص منيا .
 

:  التخزين
 يحفظ بعيدًا عن متناول االطفال، والطعام والشراب .
  م °30يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من. 

 

: العبوات
 (100 ،250 ،500 ،1000) مل .
  لترات (5)جالون. 
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