
PikoDes Para

Bij desinfectie van niet-poreuze oppervlakken, materialen en gereed-
schappen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten 
• Ter bestrijding van bacteriën, gisten en schimmels

Bescherming te gebruiken door toepassing van: coverall, handschoenen, oog/
gezichtsbescherming, adembescherming (beschermingsfactor 4) 

Dosering: 2,0% (20ml middel aanvullen met water tot 1l)  Inwerktijd: 
minimaal 30 minuten

Bij desinfectie van varkensstallen en bijbehorende ruimten - Ter 
bestrijding van spoelworm Ascaris suum

Bescherming te gebruiken door toepassing van: impermeabele 
coverall, handschoenen, oog/gezichtsbescherming, adembescherming 
(beschermingsfactor 4) 

• De toe te passen dosering is afhankelijk van de temperatuur en minimale 
inwerktijd

Bij temperatuur van 10° C:
• Dosering: 4,0% (40ml middel aanvullen met water tot 1l) – Inwerktijd: 

minimaal 180 minuten
• Dosering: 6,0% (60ml middel aanvullen met water tot 1l) – Inwerktijd: 

minimaal 120 minuten
Bij temperatuur van 20° C:
• Dosering: 4,0% (40ml middel aanvullen met water tot 1l) – Inwerktijd: 

minimaal 120 minuten

Beschikbare verpakkingsgrootte 
(kg): 10|20|2000

Hoe te bewaren: Koel, droog

Bevat: 2-propanol, benzeensulfon-
zuur, 4-C10-13-sec-alkylderivaten, 
chloorkresol, fosforzuur

* Gebruik PikoDes Para ( en andere 
biociden ) altijd veilig. Lees vóór 
gebruik allereerst het etiket en de 
productinformatie. Dit product 
behoort tot het gesloten circuit in 
België.

Een krachtig ontsmettingsmiddel, speciaal ontwikkeld ter bestrijding van 
bacteriën, gisten, schimmels en eieren van de spoelworm Ascaris suum. 
PikoDes Para draagt bij aan optimale biosecurity binnen de professionele 
veehouderij

•      Met PikoDes Para beschikt u over een middel dat bacteriën (excl.   
        Mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels optimaal bestrijdt 
       op oppervlakken, materialen, en gereedschappen in dierverblijfplaatsen en 
       de daarbij behorende ruimtes 
•      PikoDes Para kan uitstekend worden ingezet tegen eieren van 
       spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in lege varkensstallen en 
       bijhorende ruimtes

Hoe te gebruiken:
•  Oppervlakken en materialen die gedesinfecteerd gaan worden   
 grondig reinigen met bijv. PikoClean Mousse LA
•  Indien een reinigingsmiddel is gebruikt afspoelen met water
•  Onder lage druk het middel op het te desinfecteren oppervlak of  
 materiaal 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 Para grondig afspoelen
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