
ЕКОЦИД S 
ECOCID® S 

 
Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и 
концентрацията му в метрични единици. 
Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g,  
CAS № 70693 -62-8 
ЕС № 274-778-7 
100 g oт водноразтворимия прах (ВП) cъдържат 50 g пентакалиев 
бис (пероксимоносулфат) бис (сулфат)/ Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) 
bis(sulphate). 

 
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара №. 
 
Група и подгрупа на биоцида: 
Главна група 1 – Дезинфектанти 
Продуктов тип 3 – Ветеринарна хигиена 
Продуктов тип 4 – Област на употреба, свързана с храни и фуражи. 
 
Област/области на приложение 
Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно(С. albicans) и вирусоцидно (Bovine enterovirus Type I 
ECBO) действие и почистващ ефект като областите на приложение са: 
 дезинфекция на повърхности, съоръжения и въздух в помещения за отглеждане на животни; 
 дезинфекция на повърхности и съоръжения в помещения за приготвяне на храна за 

животни; 
 дезинфекция на инсталации за питейна вода за животни; 
 дезинфекция на съоръжения за преработка и съхранение на храни; 
 дезинфекционна бариера за превозни средства и обувки; 
 баня за дезинфекция на копита. 
 
Категория на потребителите: професионална и масова. 
 
Вид на биоцида: прахообразен – розово-сив прах, миризма – лек мирис на лимон. 
 
Продуктът е хигроскопичен, водноразтворим прах за дезинфекции. 
 
Начин на употреба  
Екоцид S (Ecocid S) е защита срещу вируси. Той притежава и бактерицидно и фунгицидно 
действие. 
 
Поради широкия спектър на биологична активност, може да се използва за различни цели: 
Ветеринарни институции: (ветеринарни станции, клиники и лаборатории): Екоцид S (Ecocid S) 
се използва за дезинфекция на всички повърхности, при които се изисква безопасно и 
ефективно унищожаване на всички вируси, грам-положителни и грам-отрицателни бактерии и 
гъбички. Същото е приложимо и за оборудване, контейнери, изделия от стъкло, инструменти и 
други.  
Помещения за отглеждане на животни: Екоцид S (Ecocid S) се използва за дезинфекция на 
всички повърхности и съоръжения в помещенията за приготвяне на храна за животни, в 
конюшни, в развъдници, в заешки клетки, в кафези, в кошери и в други помещения, в които се 
отглеждат животни.  
Други области на приложение: Екоцид S (Ecocid S) се използва за дезинфекция на превозните 
средства, кланици, повърхности и съоръжения на пазарите за добитък, на помещения за 



преработка и съхранение на храни, както и за дезинфекция на домакински уреди и 
повърхности. 
 
Екоцид S (Ecocid S) работен разтвор се използва под формата на спрей, на фино, подобно на 
мъгла, разпръснат разтвор, за измиване на копита и като дезинфекционна бариера. 
 
Биоцидът се прилага под формата на работни разтвори с концентрация 0,1% - 4,0%. 
 
Приготвяне на 1% разтвор на Екоцид S: разтворете съдържанието на 50 g саше в 5 л вода. 
Препоръчва се да се използва хладка вода, за да се разтвори препарата по-бързо. Когато е 
необходимо по-голямо количество от дезинфекционния разтвор, използвайте съдържанието на 
1 kg саше и го разтворете 100 л вода. 
 
Начин на употреба Разреждане Инструкция за употреба 
Дезинфекция на повърхности в 
помещения за отглеждане на 
животни (преди настаняване на 
животните)  

1 : 100 
(1%) 

С 1% разтвор, нанесен върху 
предварително почистените 
повърхности с пулверизатор под 
ниско налягане или друг 
механичен пулверизатор при 
експозиция 30- 60 минути.  
Разходна норма – 300 ml/m2 

Дезинфекция на оборудване във 
ферми, съоръжения за 
приготвяне на храна за животни, 
инкубатори  

1 : 200 – 1 : 33 
(0,5% дo 3%) 
в зависимост от 
степента на 
замърсяване 

С 0,5% - 3% разтвор при 
експозиция 15-60 минути (в 
зависимост от степента на 
замърсяване). Разтворът се нанася 
с пулверизатор под ниско налягане 
или друг механичен пулверизатор. 
Разходна норма - 300 ml/m2 
След изтичане на времето на 
въздействие третираните обекти се 
изплакват с питейна вода. 

Дезинфекция на инсталации за 
питейна вода за животни  

1 : 200 
(0,5%) 
 
 
 
 

Чрез напълване на водния 
резервоар с 0,5 % разтвор при 
експозиция 60 минути, последвано 
от обилно изплакване с питейна 
вода.  

Дезинфекционна бариера за 
превозни средства и обувки, 
както и вана за дезинфекция  

1 : 100 
(1%) 

С 1% разтвор, който може да се 
ползва до 4 дни в зависимост от 
наличието на органични 
замърсявания. 

Дезинфекция на въздух в 
помещения за отглеждане на 
животни чрез: 
 
Фино разпръскване 
 
 
Аерозолна дезинфекция с 
механичен аерозолен генератор  
 
 
Cтуден аерозол 
 
 

 
 
 
 
1 : 200 
(0,5%) 
 
 
 
 
 
 
 
1 : 100 

 
 
 
 
С помощта на уред под налягане 
или с гръбна пръскачка с 0,5 % 
разтвор при разходна норма 1 л/10 
m2 площ. Извършва се при 
взривове от дихателни инфекции. 
 
 
 
 
С 1% разтвор при експозиция 30 



 
 
 
 
Tоплинен аерозол 

(1%) 
 
 
 
 
 
1 : 25 
(4%) 

минути и разходна норма 1 л /10 
m2 площ  
 
 
 
 
С 4% разтвор при експозиция 30 - 
60 минути и разходна норма 1 л/40 
m2 площ. 
Първо се изготвя разтвор на 
интензификатор чрез смесване на 
15 части интензификатор с 85 
части вода. Към този разтвор се 
добавя биоцидния препарат за 
получаване на 4% работен разтвор 

 
Дезинфекцията на повърхности, оборудване, съоръжения и въздух в помещения за животни се 
извършва в отсъствие на животните. След изтичане на времето на въздействие следва 
проветряване в продължение най-малко 30-60 минути. Животните се допускат в помещенията 
след изсъхването на третираните повърхности и проветряването. 
 
Пазете оригиналните опаковки добре затворени, предпазени от влага, при температура под 
30 °C. Пазете далече от леснозапалими материали и на места, недостъпни за деца. 
 
Препоръчително е цялото съдържание на Екоцид S изцяло да се използва след отварянето на 
сашето. 
Изплакнете устройствата, използвани по време на дезинфекция (пръскачки и други 
разпръскващи устройства) с чиста вода след употреба. 
 
Данни за възможни нежелани преки или косвени странични ефекти 
Дразни носа, гърлото, белите дробове и дихателните пътища. Може да раздразни кожата, 
особено при навлажняване. Може да предизвика дразнене на очите и да ги увреди. Може да 
причини тежко дразнене на устата, гърлото, стомаха и лигавицата на храносмилателния тракт. 
 
Мерки за оказване на първа помощ и антидот, когато има такъв  
Общи съвети: Оказващият първа помощ да ползва предпазни средства.  
Изнесете от опасната зона. Поставете пострадалия на топло и тихо място. Пострадалият да 
легне в стабилно странично положение; покрийте го и го затоплете. Никога не давайте нищо 
през устата на човек в безсъзнание. В случай на злополука или нераположение, незабавно 
потърсете медицинска помощ (покажете етикета, ако е възможно). . 
При вдишване: Изнесете на чист въздух. При нужда подайте кислород или направете 
изкуствено дишане. Консултирайте се с лекар.  
При контакт с кожата: Отмийте обилно с вода. Незабавно свалете заразеното облекло. Ако 
кожното раздразнение продължава, повикайте лекар.  
При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в 
продължение на поне 15 минути. При промиването отваряйте широко очите. Консултирайте се 
с лекар .  
При поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане.  
Почистете устната кухина с вода и след това пийте обилно вода.  
Незабавно повикайте лекар. . 
Друга информация: Ако възникнат симптомите на кашлица, затруднено дишане и хрипове, 
които са обезпокоителни признаци или възстановяването не е бързо, потърсете медицинска 
помощ. 
 



Указания за безопасно обезвреждане на биоцидния препарат и опаковката му: 
Продукт: Не трябва да се допуска попадане на този продукт в напоителни канали, водни 
пътища или в почвата. 
Унищожаването заедно с обикновените отпадъци не е разрешено. Изискват се специални 
условия за унищожаване спрямо местното законодателство. 
Замърсени опаковки: Празните опаковки могат да бъдат депонирани, като се спазва местното 
законодателство. 
 
Могат да бъдат подложени на рециклиране, обновяване или унищожаване. 
Класификация на отпадъците: продуктът и неговите водни разтвори EWC : 06 03 12 * Соли и 
разтвори, съдържащи органични компоненти; 
Празни опаковки EWC: 15 01.05 композитни опаковки. 
Отпадъците от продукта трябва да се унищожат спрямо местното законодателство. 
 
Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхраняване, включително средства за 
колективна и лична защита, противопожарни мерки, покриване на мебелировката или 
оборудването, отстраняване на храни за хора и животни и указания за предотвратяване 
експозицията на животни  
 
Лични предпазни мерки: Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в защитените 
зони.  
Не допускайте попадане в очите, устата или върху кожата. Избягвайте образуването на прах.  
Пазете се от вдишването на прах. Носете лични предпазни средства. Отстранете всички източници 
на запалване.  
 
Предпазване на ръцете Да се използват гумени ръкавици. 
 Избраните предпазни ръкавици трябва 
                                                    да отговарят на спецификациите на  
                                                    директива на ЕС 89/689/EEC 
 и стандарт EN 374, получени 
 от него. 
 
Предпазване на очите Да се използват предпазни 
 очила със странични щитове, 
 съответстващи на EN166 
 Фейс-щит 

 

Предпазване на кожата 
и тялото Да се използва: 
 - защитен костюм 
 - безопасни обувки 
 Отстранете и почистете 
 замърсени дрехи преди 
 повторна употреба. 
 
Обща защита и хигиенни 
мерки Избягвайте контакт с кожата, 
 очите и облеклото. 
 Избягвайте формирането 
 на прах. 
 Не вдишвайте праха. 
 Измийте ръцете и лицето, преди 



 почивките и веднага след 
 работа с продукта. 

 Не трябва да се яде, пие или 
 пуши по време на използване 

 на продукта. 
 Осигурете адекватна 
 вентилация 
 
Предпазни мерки за опазване на околната среда: Внимавайте материалът да не попада в 
отходни тръби и водоизточници. Не допускайте последващи течове или разливи.  
 

Противопожарни мерки  
Подходящи пожарогасителни средства: Воден аерозол, Сух прах, Въглероден диоксид (CO2)  
Пяна, устойчива на алкохол. Дръжте контейнерите и околната им среда охладени чрез пръскане 
с вода.  
 
Категория на опасност: 
Дразнене на кожата, Кат. 2 
Дразнене на очите, Кат 2 
Хронична токсичност за водната среда, Кат.3 

 
Внимание! 
 
Предупреждение за опасност: 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH208 Съдържа дикалиев пероксодисулфат. Може да предизвика алергична реакция. 
 
Препоръки за безопасност: 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
P261 Избягвайте вдишване на прах. 
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
 
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на 
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 
Продължавайте да промивате. 
Съдържанието/съдът да се изхвърли съобразно националните разпоредби. 
 
Преди употреба винаги четете eтикета и продуктовата информация. 
Използвайте биоцидите предпазливо. 
 
Име и адрес на производителя на биоцина и на лицето, което пуска на пазара биоцидния 
препарат:: 
KRKA, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto,  
Словения 
Teлефон: +386 7 33 12 072 
Факс: + 386 7 33 22 631 



Координати на териториалния представител: 
КРКА България ЕООД 
тел. 02/ 962 34 50 
факс 02/962 35 20 
info.bg@krka.biz 
 
 


