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Silnie skoncentrowany produkt dezynfekujący  o szerokim spektrum działania  

 

CID LINES nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub zastosowanie produktu. CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania swoich 
towarów w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Należy zapoznać się z treścią etykiety i Karty 
Charakterystyki produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa. 
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Opis produktu 

 
Cid 20 preparat dezynfekcyjny wykazujący działanie bakterio-, grzybo- i wirusobójcze. Niszczy przetrwalniki 
bakterii i grzyby chorobotwórcze. Nie wywołuje korozji, nie niszczy odkażanych powierzchni. 
 

Właściwości  

 
Cid 20 przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, wylęgarni, środków transportu dla 
zwierząt, mat dezynfekcyjnych. Do dezynfekcji pieczarkarni między cyklami hodowlanymi oraz do dezynfekcji 
pustych szklarni, tuneli oraz narzędzi i urządzeń ogrodniczych poza cyklami uprawy roślin. 
Substancje czynne: alkil (C12-16)-chlorku dimentylobenzyloamonu (ADBAC/BKC C12-16)) 170,6 ml/m; 
formaldehyd 83 ml/l ; aldehyd glutarowy 40 ml/l ; glioksal 10 ml/l.  
 

Sposób użycia 

 
W obiektach hodowli zwierząt. 
Cid 20 należy stosować w postaci roztworów wodnych o stężeniu 0,25-2,0% (2,5-20 ml środka na 1 litr 
wody) . Przygotowany roztwór nanosi się ręcznie lub przez rozpylenie na oczyszczoną uprzednio 
powierzchnię. Po zastosowaniu preparatu dezynfekowane powierzchnie i pomieszczenia dokładnie 
wietrzyć. Zwierzęta można wprowadzić do dezynfekowanego pomieszczenia po upływie 3-4 godzin.  
W pieczarkarniach należy stosować do dezynfekcji powierzchni, przyborów, płyt fermentacyjnych i 
opakowań w stężeniu 0,5 – 0,6% (5-6 ml środka na 1 litr wody). Natomiast do dezynfekcji drewna w 
stężeniu 0,02 – 0,03% (0,2- 0,3 ml środka na 1 litr wody). 
W szklarniach należy stosować do dezynfekcji   powierzchni szklanych,  foliowych, 
metalowych oraz betonowych między cyklami produkcyjnymi w stężeniu: 0,25% (2,5 
ml środka na 1 l itr wody) w czasie 2 godz.  
Przy dezynfekcj i  trwającej 120 minut powierzchnie muszą być stale wilgotne.   
Zalecane zużycie roztworu 0,25L na 1m2 powierzchni. 
Produkt można stosować poprzez zamgławianie: 1,5L Cid 20 + 3L ody/1000m3. Budynek zamgławiać, 
pozostawić na co najmniej 8 godzin, następnie dokładnie wywietrzyć. 
 

Specyfikacja  

 
Postać:    niebieska ciecz  
Wartość pH   ok. 5,5 (100%) 
Gęstość   1,04 kg/L 
Temperatura krzepnięcia -10oC 
Temperatura zapłonu  61,5oC 
Temperatura wrzenia  96oC  
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Rozpuszczalność w wodzie 100% 
Lepkość dynamiczna  ok. 0,284 cP 
 
Przechowywanie i usuwanie 

 
Postępowanie z odpadami produktu/odpadami opakowaniowymi po produkcie: odpady produktu oraz 
opakowania zanieczyszczone produktem oddawać wyłącznie  do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw 
zagospodarowania odpadów. Nie umieszczać odpadach komunalnych. Unikać zrzutów do środowiska. Odpad 
niebezpieczny. Magazynowanie: przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze 
wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 50oC. Przechowywać pojemnik zamknięty kiedy produkt nie 
jest w użyciu. Chronic przed zamarznięciem. 
 

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika 

 

Chronić przed dziećmi. Należy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć możliwość kontaktu produktu z 
oczami.  
Pierwsza pomoc: wdychanie: poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, zgłosić się do 
lekarza jeżeli problemy z oddychaniem nie ustępują. Spożycie: przepłukać usta wodą, NIE 
WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Kontakt ze skórą: zdjąć 
zanieczyszczoną odzież i obuwie, narażoną skórę umyć wodą z delikatnym mydłem, spłukać dużą 
ilością ciepłej wody, skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: spłukać niezwłocznie dużą ilością 
wody, niezwłocznie zgłosić się do lekarza.  

Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki oraz etykiety produktu.  
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy 
przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. 
 


