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REFARM 

ANTEC İYOFARM          

       

***AKTİF İYOT İÇİN TEK TERCİH 
   % 2,8 lik aktif iyot , fosforik asit ve polietoksile alkol kombinasyonundan oluşmuştur. 
   Bakterisid, virusid ve fungisid etkinliğe sahip geniş spektrumlu bir dezenfektandır. 
   İhbarı zorunlu her hastalık etkenine karşı uygulanır. 
   Özel formülasyonu sayesinde kontamine kir ve atıkları ıslatır,süratle nüfuz eder.     
   Kirleri dağıtır ve tekrar birikimini önler. 
   Toksik bir etki yaratmaz,çevre ve insan dostudur. 

 

 KULLANIM YERLERİ 

  
 Her türlü hayvan barınakları ve çiftlik binalarının dezenfeksiyonunda, 

 Et,süt işleme tesisleri,besin üretim birimleri,yem depolarının dezenfeksiyonunda, 

 Çiftlik ekipmanlarının dezenfeksiyonunda, 

 Hayvan nakil araçları ve tekerleklerin dezenfeksiyonunda, 

 Mezbahane ve kuluçkahanelerin dezenfeksiyonunda, 

 Hayvan hastaneleri,veteriner muayenehanelerinin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

 

KULLANIM ŞEKLİ 

 
 Konsantre bir ürün olduğundan kullanımdan önce sulandırılmalıdır. 

 Genel dezenfeksiyondaki sulandırma oranı 1 / 140’ dır. 

 Basınçlı bir püskürtücüyle m
2
’ye 0,3 litre gelecek şekilde püskürtülüp kurumaya bırakılır. 

 

***ANTEC İYOFARM GIDALARDA İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ GEREKTİRMEZ. 

***ANTEC İYOFARM HERHANGİ KONTRENDİKASYONU YOKTUR. 

  
    

 

 

 

 

 

   

 
 
 Su boruları ve su tanklarının dezenfeksiyonunda; su sistemi boşaltılarak, temiz su ile temizlenip, 1 / 400 

oranında Antec İyofarm ile sanitize edilir. 

 Ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonunda; Hayvan nakil araçları, yemlikler, suluklar 1 / 600 oranında 
sulandırılmış Antec İyofarm ile yıkanır. Çiftlik bünyesindeki günlük ekipmanlar 1 / 400 oranındaki 
sulandırılmış solüsyonla yıkanır. 

 Yüzeylerin dezenfeksiyonunda 1 / 100- 1 / 400 oranında kullanılır. 

 Hayvanların içme suyu sistemlerinin dezenfeksiyonunda 1 / 2500 oranında kullanılır. 

 Hayvanların ayak banyolarında 1 /100 oranında Antec İyofarm kullanılır. Solüsyon organik kirliliğe bağlı 
olmak üzere 3 ile 7 günde bir değiştirilir. 

 Balıkçılıkta 1 / 50 oranında spreyleme şeklinde Antec İyofarm kullanılır. 

 Mandıra ekipmanları ve süt tanklarının temizliğinde 1 / 400 oranında kullanılır. Uygulama sonrasında tüm 
materyaller temiz su ile yıkanmalıdır. 

 Hava dezenfeksiyonunda 1 / 300 oranında, kullanılır. Altlık ve ekipmanların yerleştirilmesinden sonra bina 
hacminin her 100m

3
 birimi için 1lt. Antec İyofarm yeterli olmaktadır. 

 

ANTEC VİRUDİNE 1, 2, 5 ve 25 L’ LİK AMBALAJLARDA SATIŞA SUNULMAKTADIR.             

BİOSİDAL AKTİVİTE 

Kanatlı hastalıkları(IBD, ND) 1 / 140 

Şap 1 / 600 

Tüberkülozis 1 / 51 

Salmonellozis 1 / 125 

Kuduz  1 / 140 

Domuz Veziküller Hastalığı 1 / 650 


