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SULFOXID  
Preparat dezynfekujący w postaci proszku przeznaczony do dezynfekcji powierzchni 

mających kontakt z żywnością oraz hodowli zwierzęcej, o właściwościach 

bakteriobójczych, grzybobójczych  i wirusobójczych. 
 

SULFOXID charakteryzuje się szeroką aktywnością przeciwdrobnoustrojową wobec bakterii, m.in. 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae oraz grzybów, 

m.in. Candida albicans, Tryhophyton mentagrophytes. Substancja czynna zawarta w preparacie 

SULFOXID, bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu, ma potwierdzone działanie 

biobójcze na szereg wirusów DNA i RNA. Inaktywuje zjadliwe wirusy (m.in. dla ptaków: herpeswirus 

choroby Mareka, reowirus ptasi wirusa choroby Gumboro, wirusa choroby Newcastle, wirus ptasiej 

grypy, a także wirus pomoru klasycznego świń, ASF, wirus choroby Aujeszkyego, wirus wścieklizny, 

wirus myksomatozy).  
 

ZASTOSOWANIE  
 

SULFOXID to preparat, który posiada szeroki zakres zastosowania oraz wiele możliwości aplikacji 
preparatu (oprysk drobno i grubo kroplisty, zraszanie, zamaczanie, zamgławianie). 

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI DEZYNFEKCJA POWIETRZA 

• Przed dezynfekcją powierzchnie należy 

umyć  

• Do dezynfekcji bieżącej oraz w przypadku 

wystąpienia ognisk chorób zakaźnych 

stosować roztwór preparatu o stężeniu 

1.0% (100 g na 10 l wody) w czasie 15 

min.  

• Po zakończonej dezynfekcji powierzchnie 

spłukać wodą zdatną do picia.  

• Powierzchnie oraz urządzenia są gotowe 

do użytkowania. 

• Dezynfekcję powietrza przeprowadzać 

metodą zamgławiania „na zimno”.  

• Do dezynfekcji powietrza 

(pomieszczenia produkcyjne, hale) 

stosować 1.0 g preparatu na 1 m3 

powietrza, pozostawiając mgłę na czas 

nie krótszy niż 2 godziny; Czas 

wentylacji pomieszczeń po 

zamgławianiu: min. 30 min.  

• W celu lepszego zdyspergowania 

roztworu użytkowego i przedłużenia jego 

aktywności w powietrzu, do roztworu 

użytkowego należy dodać preparat 

MIST-60 w ilości stanowiącej 10% 

użytego preparatu dezynfekującego 
 

 

MATY DEZYNFEKUJĄCE DEZYNFEKCJA SAMOCHODÓW 

• Powierzchnię maty nasączyć roztworem 

SULFOXID (stężenie 1.0%); czynność tę 

powtarzać codziennie, aby zachować 

odpowiednią wilgotność mat 

dezynfekcyjnych. 

 

• Dodanie do roztworu użytkowego 

preparatu 10% glikolu etylenowego 

pozwala na obniżenie temperatury 

zamarzania roztworu do -100C, bez 

obniżenia skuteczności produktu 

biobójczego.  

 

• Usunąć wszystkie suche śmieci, błoto, 

słomę itp. ze wszystkich powierzchni, 

koła, nadkola, przyczepy. 

 

• Spłukać koła, nadkola wodą pod 

ciśnieniem, a następnie do dezynfekcji 

kół, nadkoli, nadwozia, podwozia użyć 

preparatu SULFOXID (roztwór 

preparatu nanieść na powierzchnie za 

pomocą urządzenia zraszającego 
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SULFOXID 
 

WŁAŚCIWOŚCI  
 

• postać fizyczna -biały proszek  

• dobra rozpuszczalność w wodzie w zakresie stężeń użytkowych 

• brak zapachu roztworów użytkowych 

• niskie napięcie powierzchniowe 

• nie powoduje korozji dezynfekowanych powierzchni, nawet przy długotrwałym stosowaniu 

• wykazuje aktywność w niskich temperaturach  
      

SUBSTANCJA CZYNNA: bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu  

[zaw. 50 g/100g preparatu] 
  

TABELA STĘŻEŃ  
 

Stężenie 
użytkowe 

Objętość 
roztworu 

użytkowego 

Ilość preparatu Ilość wody 

 

1.0% 

10.0 l 100 g (0.1 kg) 9.90 l 

20.0 l 200 g (0.2 kg) 19.80 l 

50.0 l 500 g (0.5 kg) 49.50 l 

100.0 l 1000 g (1.0 kg)  99,0 l 
 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  
       

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. P301 +P312 W 
PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: 
wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ 
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA 
SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody/prysznicem 
 

SKUTKI STOSOWANIA I PIERWSZA POMOC       
 

Wdychanie: kaszel, podrażnienie dróg oddechowych; wynieść poszkodowanego z miejsca 
narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. 
Zapewnić pomoc lekarską. Skóra: ból, oparzenie chemiczne; zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
Natychmiast myć skażoną skórę dużą ilością wody. Zapewnić pomoc lekarską. Oczy: ból, 
łzawienie, oparzenie chemiczne; natychmiast przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co 
najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach). Skonsultować się z lekarzem okulistą. 
Połknięcie: oparzenie chemiczne; w przypadku połknięcia natychmiast wezwać lekarza. Nie 
powodować wymiotów. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Podczas 
stosowania zapewnić odpowiednią wentylację. Więcej informacji w karcie charakterystyki. 
 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Roztwory oraz opakowania 

przeznaczone do utylizacji przekazać firmie uprawnionej do zniszczenia. Więcej informacji w 
karcie charakterystyki. 

Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki. Preparat w proszku, przeznaczony do 
profesjonalnego stosowania. 

Pozwolenie nr 6930/17.  

NIEBEZPIECZEŃSTWO 


