
OVERFLATEDESINFISERING MED LUFT
ELIMINERER BAKTERIER, MUGGSOPP og VIRUS*

+47 918 75 506 * www.temalandbruk.com * Mail: post@tema-as.no REF.  190711_FUMAGRI OPP_NO_no_V01 PAGE 1 / 4

SAS au capital de 76 225€ / RCS : Bourg-en-Bresse 686 650 276 / Code APE 2020Z / TVA : FR 58 686 650 276

TEKNISK DATABLAD

ULTRADIFFUSION®

Distributør:
Tema Landbruk

Fjærevegen 1
6800 Førde

Norway

BRUK  
Biocid (produkttype 3 og produkttype 4): Bakterie- og soppdrepende desinfeksjon til lokaler for dyrehold.
PT03 lokaler og materiell for dyrehold, transportmateriell for husdyr
PT04 lokaler og materiell for oppbevaring og produksjon av dyrefôr

INDIKASJON  
Desinfiserende overflatebehandling med luft. Til fagmessig bruk og kurative formål
Industrielt dyrehold (svin, fjærkre): desinfeksjon mot Salmonella og andre enterobakterier, stafylokokker, enterokokker, 
Listeria, Pseudomonas.
Preventivt mot gjærsopp av slekten Aspergillus.

VIRKEMÅTE   
Drepe bakterier/sopp
Se tabell § EFFEKTIVITET  
Produktet FUMAGRI® OPP frigjør et desinfeksjonsmiddel (orto-fenylfenol) i volumet som skal behandles uten en operatør 
til stede. Midlet virker ved kontakt med vegetative bakterier, gjærsopp eller muggsopp. 
* Påvist effektivt mot fugleinfluensavirus (H9N2), newcastlesjukevirus, gumborosjukevirus, klassisk svinepestvirus og
PRRS-virus (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome), etter en protokoll ifølge prinsippene i standarden NF T
72 – 281, produsert av: Institutt for dyremedisin, avdeling for veterinærmedisin, Gyeongsang nasjonale universitet, Chinju,
Sør-Korea. Direktør: Hu-Jang Lee, DVM, PhD.

VIRKESTOFF         
fenyl-2-fenol (ISO) 

BRUKSVILKÅR         
• Kutt ut gassforsyningen.
• Koble fra fotoceller.
• Siden produktet danner røyk, må røykdetektorer tilpasses under operasjonen.
• Stopp ventilasjonen og steng alle åpninger.
• Vend esken flere ganger for å lufte pulveret.
• Fordel antall bokser som er nødvendig for å behandle det aktuelle volumet.
• Sett boksene på gulvet med et varmebestandig underlag.
• Fjern alt brannfarlig materiale (f.eks. halm) i en omkrets på 1,5 meter.
• Ta av lokket på boksene og tenn veikene med en fakkel eller liknende. Begynn med boksen lengst fra utgangen.
• Forlat lokalet og merk alle tilgangsdører med beskjed om at behandlingen er i gang.
• Hold lokalet stengt i 4 til 15 timer før det kan brukes igjen.
• Luft lokalet godt i 30 minutter til 1 time. Sørg for full luftutskifting.
• La det gå 24 timer mellom to behandlinger.
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SIKKERHET  
• FUMAGRI® OPP er klassifisert etter forordning (EF) nr. 1272/2008:
- Forårsaker alvorlig øyeirritasjon Cat.2 H319
- Forårsaker hudirritasjon  Cat.2 H315
- Kan forårsake luftveisirritasjon Cat.3 H335
- Er veldig giftig for vannlevende organismer og forårsaker langvarige skadelige virkninger Cat.1 H410

• Pust ikke inn damp.
• Bruk vernehansker og vernebriller/verneutstyr for ansikt.
• Unngå utslipp til miljøet.
• HVIS I ØYNE: I flere minutter skyll forsiktig med vann. Fjern kontaktlinser, hvis du bruker dem og de kan tas av enkelt.

Fortsett å skylle.
• HVIS øyeirritasjon fortsetter : Få legehjelp/ta kontakt med legen.
• I TILFELLE AV INNÅNDING : flytt personen ut og sikre ham/henne en stilling for å puste på en enkelt måte.
• Ring et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege HVIS du føler deg ubehagelig.
• HVIS PÅ HUD: Vask med mye vann og såpe.
• Disponering av innhold/beholder på et godkjent deponi for farlige avfall iht. nasjonale miljøforskrifter.

Sikkerhetsinformasjon: 
• Se sikkerhetsdatabladet og opplysningene på produktetiketten.
• Hør med forhandleren og følg anbefalingene du får der.

Sikkerhetssprøyte 
• Ingen eksponering av arbeideren. Produktet forstøves av seg selv.
• Bruk hansker når du tar ut brukte beholdere.

Sikkerhet for operatøren 
• Ingen eksponering av operatøren i rom med normal lufting.
• Hvis rommet ikke har lufting eller er innelukket, må du høre med forhandleren.

KOMMENTARER :
Etter behandlingen kan det henge igjen ei karakteristisk lukt. 
EF-forordning 396/2005 (pesticidforordningen) gjelder for orto-fenylfenol.
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EFFEKTIVITET
Ved den nominelle dosen på 0,8 g/m3

Nødvendig effektivitet: 5 størrelsesordners reduksjon av antall bakterier og 4 størrelsesordners reduksjon av antall sopp.

IFØLGE STANDARDEN NF T 72 281   -   15 timers kontakttid
TESTET STAMME OPPNÅDD EFFEKTIVITET

Pseudomonas aeruginosa  -  ATCC 15442 6,36

Escherichia coli  -  IP 54 127 >6,08

Enterococcus hirae -  IP 58 55 5,45

Salmonella serotype enteritidis -  ATCC 13076 >5,33

Proteus vulgaris – CIP 58 60 T >6,2

Staphylococcus aureus -  IP 4.83 >5,93

Aspergillus niger  - ATCC 16 404 6,59

Salmonella enterica subp enterica sérotype choleraesuis - IP 104220 >6,03

Candida albicans  -  DSM 1386 6,8

Påvist effektivitet mot følgende virus: 
Nødvendig effektivitet: reduksjon med 4 størrelsesordner  

ETTER PROTOKOLLEN IFØLGE STANDARD NF T 72 281 – DOSE 0,8 G/M³ – 5 TIMERS KONTAKTTID  

Testede virus Oppnådd effektivitet

Fugleinfluensavirus type A (H9N2)  
(familie Orthomyxoviridae) 4,9

Newcastlesjukevirus
(familie Paramyxoviridae – slekt Rubulavirus, Paramyxovirus type 1) 5

Gumborosjukevirus
(familie Birnaviridae  – slekt Avibirnavirus) 4,8

Klassisk svinepestvirus
(familie Flaviviridae – slekt Pestivirus) 4,8

PRRS-virus (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)
(famille Arteviridae) 4,9

Studie utført av: Institutt for dyremedisin, avdeling for veterinærmedisin, Gyeongsang nasjonale universitet, Chinju, Sør-Korea. 
Direktør: Hu-Jang Lee, DVM, PhD.



EMBALLERING
BETEGNELSE  EMBALLERING BRUKSVOLUM

FUMAGRI® OPP 20g Kasse med 24 bokser 25 m³

FUMAGRI® OPP  200g Kasse med 12 bokser 250 m³

FUMAGRI® OPP  400g Kasse med 6 bokser 500 m³

FUMAGRI® OPP  1000g Kasse med 4 bokser 1 250 m³

FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER   
Hvitt pulver, svakt iriserende.

OPPBEVARING/UTLØPSDATO 
Oppbevaring: Inntil 2 år på et tørt sted
Utløpsdato: 2 år

Alle tekniske opplysninger som er lagt fram her bygger på de tekniske dataene vi har tilgang til i dag. LCB food safety regner dem for å være de påliteligste.
De er ment for erfarne brukere som bruker dem etter eget skjønn og på egen risiko.
Forsiktighetsreglene ved håndtering som er omtalt i dette dokumentet, legges fram under forutsetningen at brukerne på forhånd forsikrer seg om at de aktuelle 
bruksforholdene ikke representerer noen fare for helse og sikkerhet.
Fordi forholdene ved bruk av produktet er utenfor vår kontroll, tar vi ikke noe garantiansvar for dette, uttrykkelig eller underforstått, og tar ikke noe ansvar for 
bruk av produktet.  Farlig. Følg forsiktighetsreglene! Bruk FUMAGRI®OPP med forsiktighet.Les alltid etiketten og all informasjon om produktet.
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