
PikoDes P

Uitermate geschikt voor:
• Desinfectie van harde oppervlakken en materialen in plaatsen waar eet- en 
 drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard.
• Desinfectie van oppervlakken, materialen en gereedschappen in dierverblijfplaatsen,  
 schoeisel etc.
Hoe te gebruiken: 
• Het te desinfecteren oppervlak/materiaal grondig reinigen met behulp van een   
 krachtig inweekmiddel, zoals bijvoorbeeld PikoClean Mousse LA
• Doseer 1-2%
• Breng PikoDes P op door middel van sprayen* (zorg dat hierbij geen onbeschermde  
 dieren of personen aanwezig zijn)
• Houd de te reinigen oppervlakken en/of materialen vochtig gedurende de volledige  
 inwerktijd
• Na inwerktijd de PikoDes P grondig afspoelen

Bevat:

Pentakalium-bis(peroxymonosul-
faat)-bis(sulfaat) 45%

Natriumzout van dichloorisocyanuur-
zuur 2,5%

Dosering:

1-2% (100g-200g bij 10L water)

Inwerktijd:  
5 tot 30 minuten 
(Bij virussen minimaal 30 minuten) 

Hoe te bewaren:

Koel, droog

Beschikbare verpakkingsgrootte (kg):

10|1000

*Gebruik PikoDes P ( en andere bio-
ciden ) altijd veilig. Lees vóór gebruik 
allereerst het etiket en de productin-
formatie. Dit product behoort tot het 
gesloten circuit in België.

PikoDes P, een krachtig, hooggeconcentreerd oxiderend ontsmettings-
middel in poedervorm, om schimmels, virussen, bacteriën en gisten 
effectief te bestrijden.  

Voordelen:
• Zeer snel werkend en actief bij lage concentraties
•	 Uitermate	effectief	tegen	specifieke	pathogene	
 (ziekteverwekkende) micro-organismen 
•	 Vier	actieve	werkzame	stoffen	met	zeer	breed	
 werkingsspectrum
• Actieve kleurverklikker welke afneemt bij afname 
 werkzaamheid
• Volledig biologisch afbreekbaar

Pikoline BV | Kruisdonk 66 | 6222 PH | Maastricht

Bestrijdt:
Schimmels en gisten:  Candida albicans, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes 
Bacteriën: Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Dermatophilus 
congolensis, Enterococcus faecalis Enterococcus hirae, Escherichia coli, Haemophilus equigen-
talium, Helicobacter pylori, Listeria monocytogenes,  Proteus vulgaris, Pseudomonas aerugino-
sa, Salmonella choleraesuis, Salmonella typhomurium, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
equi, Vibrio cholerae 
Virussen: Aujeszky, Avian Influenza/Vogelpest, Avian Influenza H3N2, Bovine Pneumonia, 
Circo virus, Ei syndroom, Enteritis, Gumboro, Infectieuze Bovine Rhinotracheitis, Infectieuze 
Pancreatische Necrose, Infectieuze zalmanemie (ISA), Kip bloedarmoede, Luchtwegaandoe-
ningen complex, Mond- en Klauwzeer,  Parvoviral enteritis, Porcine Blue Ear/PRRS, Tenosy-
novitis, Teschenerziekte Talfan, Vesiculaire varkensziekte, Virale diarree, Ziekte van Newcast-
le, Afrikaanse varkenspest, Enteric cytopathic bovine orphan virus (ECBO)

pH1-2% 1,9 - 2,3


