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Opis produktu 
 
Specjalnie stworzony w celu zapewnienia lepszej higieny wody pitnej.  
Cid 2000 ma potrójne działanie:  

1. mycie systemu pojenia  
2. dezynfekcja   
3. optymalizacja pH wody pitnej  

 
Właściwo ści  
 
Cid 2000 jest oparty na stabilizowanym nadtlenku wodoru, kwasach organicznych oraz 
stabilizatorach. 
 
Sposób u życia 
  
Przed zasiedleniami, gruntowne mycie i dezynfekcja systemu pojenia 

- stężenie 2% 
- czas kontaktu: 6 godzin 
- przepłukać obficie czystą wodą 
 

W celu sanityzacji wody pitnej: 
- używać Cid 2000 w stężeniu od 300-400 ml na 1000 L wody pitnej przez 2 do 3 dni w tygodniu co 
drugi dzień lub przez 3 kolejne dni. 
 
3. Dezynfekcja jaj wylęgowych poprzez fumigację 
Czas kontaktu min. 1 godz. Produkt nierozcieńczony w ilości 30 ml/m3 pomieszczenia podgrzewać 
w temp. 85oC-90oC przez 40 minut do całkowitego odparowania. Po tym czasie należy  
wyłączyć  podgrzewacz i pozostawić  drzwi pomieszczenia zamknięte przez następne 20 minut. Po 
upływie całego czasu kontaktu (1 godziny)  należy przewietrzyć pomieszczenie przez przynajmniej 
15-30 minut.  
 
Specyfikacja  
 
Postać:   nie pieniący się, bezbarwny płyn 
pH (1%):   3.7 
Gęstość (20°C):  1.123 kg/l 
Temperatura krzepnięcia: -30°C 
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Przechowywanie i usuwanie 
 
Chronić przed zamarznięciem. Przechowywać w temperaturze poniżej 50oC. Opakowanie powinno 
być zamknięte, jeżeli produkt nie jest w użyciu. Przechowywać pionowo w oryginalnym opakowaniu. 
Opakowanie z produktem powinno być  szczelnie zamknięte. Postępowanie z odpadami produktu i 
odpadami opakowaniowymi po produkcie: odpady produktu oraz opakowania po produkcie 
oddawać wyłącznie do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zagospodarowania odpadów. 
 
Instrukcja bezpiecze ństwa dla u żytkownika 
 
Chronić przed dziećmi. Należy myć ręce i pozostałe narażone na kontakt części ciała delikatnym 
mydłem i wodą przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed wyjściem z pracy. Należy dołożyć 
wszelkich starań, aby ograniczyć możliwość kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami: 
przemyć niezwłocznie dużą ilością wody. Zgłosić się niezwłocznie do lekarza. W przypadku 
kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie, umyć dokładnie zanieczyszczone 
miejsca wodą z delikatnym mydłem, spłukać dużą ilością ciepłej wody, udać się do lekarza. W 
przypadku spożycia przepłukać usta wodą, nie powodować wymiotów z powodu żrącego działania, 
niezwłocznie udać się do szpitala. W przypadku zatrucia inhalacyjnego należy wyprowadzić 
poszkodowanego na świeże powietrze i pozwolić mu odpocząć. W przypadku utrzymujących się 
trudności z oddychaniem zapewnić pomoc medyczną. Należy zapoznać się z treścią Karty 
Charakterystyki produktu. Do użytku profesjonalnego. 
 
Uwaga: 
Zaprzestać podawania preparatu 24 godziny przed szczepieniami.  
Przy stosowaniu Cid 2000 używać pomp teflonowych (jeżeli nie ma, stosować 1% roztwór przed 
pompą lub skrócić czas kontaktu do 2 godzin). 
Nigdy nie mieszać Cid 2000 z innymi  środkami (m.in. witaminami, lekami, probiotykami itd.).  
 
 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym 
użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. 


