
ECO-STERIL PLUS 
SUCHA ŚCIÓŁKA
- skuteczna dezynfekcja na sucho

www.DezynfekcjaŚciółki.pl
Preparat przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla 
zwierząt oraz pomieszczeń dla ludzi, dezynfekcji
środków transportu dla zwierząt oraz środków produkcji  
i transportu zbóż, pasz i surowców paszowych.

SKŁAD:
Substancja czynna – Chloramina T- Tosylochloramid sodu
0,25g/100g (0,25% wagowo)
NR POZWOLENIA: 6727/16
POSTAĆ PRODUKTU: proszek
WSKAZANIA: Eco-Steril Plus powinien być stosowany do:

1) Dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt w szczególności bydła, trzody, drobiu, 
gołębi, królików, zwierząt domowych
2) Dezynfekcji miejsc czasowego pobytu zwierząt: np. spędy, wystawy, targi, zawody.
3) Dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz, surowców paszowych itp.
4) Dezynfekcji pomieszczeń czasowego pobytu ludzi (sanitariaty, łaźnie, prysznice, korytarze, klatki 
schodowe, itp.).

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. Po dezynfekcji powierzchnie 
mające kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt należy spłukać wodą pitną.

Eco-Steril Plus MOŻE BYĆ STOSOWANY W OBECNOŚCI ZWIERZĄT.

ZAKRES  STOSOWANIA:  Eco-Steril  Plus stosuje  się  w  dawce  50-100g  na  1  m2  rozsypując
równomiernie  na  powierzchnię  dezynfekowaną  (ściółka,  piasek,  maty,  ruszty,  wióry  i  inne
powierzchnie  w  pomieszczeniach  inwentarskich)  jeden  raz  w  tygodniu  a  w  przypadku  bydła
mlecznego 2-3 razy w tygodniu.
Szczególną uwagę zwracać na miejsca występowania wilgoci, okolice poideł i  miejsc podawania
pokarmu.  W  czasie  pierwszego  zastosowania  zaleca  się  kontynuowanie  dezynfekcji  przez  2-3
kolejne dni, a następnie raz w tygodniu. W przypadku wystąpienia infekcji częstotliwość stosowania
zwiększyć.



W  hodowli  ściółkowej  przed  położeniem  ściółki  zaleca  się  zastosowanie  dawki  100g  na  1  m2
podłoża. Następnie stosować wg.wcześniejszych zaleceń czyli  50-100g na 1 m2 raz w tygodniu.  
Przy stosowaniu preparatu zwierząt nie trzeba wyprowadzać. Preparat nie wymaga żadnego okresu
karencji - gdy stosowany w pustych pomieszczeniach, zwierzęta można wprowadzać od razu po
zastosowaniu preparatu. Środki transportu dezynfekujemy stosując dawkę 50g na 1 m2.
Szczególnie  zaleca  się  stosowanie  Eco-Steril  Plus  do  obsypywania  prosiąt  zaraz  po  urodzeniu,
dezynfekcji  kojców  porodowych  i  przy  odsadzeniach.  Stosować  do  codziennej  dezynfekcji
pomieszczeń dla cieląt.
Zaleca się stosowanie Eco-Steril Plus do suchej dezynfekcji racic i kopyt.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:  Nie stwierdzono działań ubocznych szkodliwych dla ludzi  i  zwierząt.
Podczas  jego  stosowania  należy  chronić  drogi  oddechowe  i  oczy  przed  bezpośrednim
oddziaływaniem preparatu. W razie potrzeby wezwać lekarza.

Miejsce kontaktu Obajwy Pierwsza Pomoc

WDYCHANIE

Podrażnienie dróg oddechowych Wynieść poszkodowanego
na świeże powietrze.

Jeżeli występuje kaszel i astmatyczne
trudności z

oddychaniem lub nie następuje
szybka poprawa wezwać pomoc

lekarską

SKÓRA wysuszenie Przemyć wodą

OCZY
swędzenie Przemyć dużą ilością czystej

wody, co najmniej 15 minut.
Wezwać lekarza.

SPOŻYCIE

Może spowodować podrażnienie
układu

pokarmowego
Nie prowokować
wymiotów. Podać

dużo wody lub
mleka do picia.

Wezwać lekarza.

Nie prowokować wymiotów.
Podać

dużo wody lub
mleka do picia.

Wezwać lekarza.

POSTĘPOWANIE  Z  ODPADAMI  PRODUKTU  I  OPAKOWANIAMI:  Rozsypany  proszek  zamieść.
Umieścić  w  pojemniku.  Chronić  przed  wilgocią  i  użyć  ponownie.  Odpad  produktu  przekazać
uprawnionemu odbiorcy odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia. Opakowania nadają się do
recyklingu.
PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować łącznie lub w obecności wodorotlenku wapnia i sodu.
OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ: Zapobiegać pyleniu się preparatu. Podczas pracy używać odzieży
ochronnej, maski przeciwpyłowej, okularów i rękawic. Chronić przed dziećmi.
PRZECHOWYWANIE:  Przechowywać w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach w
temperaturze pokojowej przez okres 2 lat od daty produkcji z dala od środków spożywczych i poza
zasięgiem dzieci.
ILOŚĆ PRODUKTU W OPAKOWANIU: 10 kg, seria i data produkcji na opakowaniu,
Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji
Telefon kontaktowy do Biura DDD-1: 33-821-34-21, 668-152-393


