
Лице, което предоставя биоцида на пазара:
„АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД
ж.к. "Люлин 7", бл. 711А, магазин 3; гр. София
Тел.: 02/4235111; Ел. поща: asklep@abv.bg
Производител:
Laboratorios Calier, S.A.
Calle Barcelones, 26; 08520 Les Franqueses del Valles; Barcelona · España 
Tel.: +34 938 495 133 / Fax. +34 938 401 398
Номер на разрешение от МЗ: 2419-1/31.08.2018 г.
Активни вещества: 
Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC) – 10 g/100 g (10 %)
Глутарал (глутаралдехид) – 4 g/100 g (4 %)
Формалдехид – 3.15 g/100 g (3.15 %)
Глиоксал – 3.2 g/100 g (3.2 %)
Само за професионална употреба!
ГЛАВНА ГРУПА 1: Дезинфектанти 
Продуктов тип 3: Ветеринарна хигиена
Област на приложение: Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно (Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum) и пълно 
вирусоцидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на оборудване, транспортни 
съоръжения и повърхности в зони и помещения за отглеждане на животни. 
Вид на биоцида – течност
ОПАСНО
Предупреждения за опасност:
H226 Запалими течност и пари.
H302 Вреден при поглъщане.
H332 Вреден при вдишване.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при 
вдишване.
H335 Може да причини дразнене на дихателните пътища.
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H350 Може да причини рак.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност:
P201+P202 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.  Не използвайте, преди да сте 
прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на 
запалване. Тютюнопушенето забранено.
P260+P270+P271 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/ аерозоли. Да се използва само на 
открито или на добре проветриво място. Да не се изнася замърсено работно облекло извън 
работното помещение.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280+P284 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице.  При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища.
P264+P363 Да се измие  старателно след употреба. Изперете замърсеното облекло преди 
повторна употреба.
P391 Съберете разлятото.
P403+P233+P102+P405 Да се съхранява на добре проветриво място.Съдът да се съхранява 
плътно затворен. Да се съхранява извън обсега на деца.  Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
Съдържа: пропан-2-ол; формалдехид; глиоксал; дидецилдиметиламониев хлорид; 
Глутаралдехид; Алкохоли, С9-11, етоксилирани.
Начин на употреба:
Биоцидът е концентрат, от който преди дезинфекция се приготвят водни работни разтвори. 
Работният разтвор се прилага върху предварително почистени и сухи повърхности и само, когато 
помещенията са освободени от животни.
Despadac® се разтваря лесно във вода. Нанесете работния разтвор чрез напръскване, 
забърсване или потапяне. 
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C/Barcelonès, 26 (El Ramassar) 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain

 Despadac®

Re
f. 

21
90

7-
00

1

Спектър на действие, концентрация на работния разтвор и време на въздействие:

Достъпът на животни в обработените помещения се разрешава след добро проветряване в 
продължение на 12 часа и пълното изсъхване на третираните повърхности.
Внимание: Да не се допуска попадане на работния разтвор на биоцида върху повърхности, които 
влизат в контакт с фуражи!
Предупреждения, свързани с рисковете за фауната и други екологични аспекти, които са 
подходящи: В случай на разсипване в канализацията предупредете компетентните органи. Не 
използвайте върху повърхности, които са в контакт с храна или питейна вода (посуда, поилки и др.). 
Изхвърляне на неизползвания продукт или отпадъчни материали, ако има такива:
Отпадъците от биоцида като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в 
специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, 
притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
Специални предпазни мерки за съхранение: Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка 
херметически затворен при температури между 5 и 35 ° C на сухо и добре проветриво място, далеч 
от източници на топлина и пряка слънчева светлина.
Транспортиране: Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за 
съответния вид транспорт и гарантиращ безопасността на товара. 
Мерки за първа помощ:
Общи мерки: В случай на съмнение или при наличие на симптоми на неразположение, потърсете 
медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на хора в безсъзнание.
При вдишване: Ако дишането е неправилно или спира, направете изкуствено дишане. Не 
прилагайте нищо перорално. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го на подходящо място 
и потърсете медицинска помощ.
При контакт с очите: Измийте очите обилно с чиста и хладка вода за поне 10 минути, докато 
повдигате клепачите нагоре. Потърсете медицинска помощ.
При контакт с кожата. Отстранете замърсеното облекло. Измийте обилно кожата с вода и сапун 
или с подходящ почистващ препарат за кожата. НИКОГА не използвайте разтворители или 
разредители.
При поглъщане: При случайно поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ. Запазете 
спокойствие. НИКОГА не предизвиквайте повръщане.

Партиден номер: 

Дата на производство:

Годен до:
Опаковки: HDPE бутилка – 1 L, HDPE туба - 5 L / 25 L

Спектър на действие Концентрация на 
работния разтвор Време на въздействие

Бактерициден 1.5 % 1 час
0.75 % 4 часа

Туберкулоциден 1.5 % 1 час
1 % 2 часа

Фунгициден 1.5 % - 2 % 1 час
0.5 % - 0.75 % 4 часа

Вирусоциден по отношение на:
Африканска чума по свинете 1 % 5 минути

Porcine enterovirus 1 (Talfan disease) 3 % 30 минути
Adenovirus 2 % 30 минути
Poliovirus 2 % 60 минути
Vaccine virus 2 % 15 минути
Bovine Rotavirus 1 % 30 минути
Varicellovirus (Aujeszky’s disease) 0.02 % 30 минути


