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MIROVIR  

 
 
 
 

ULOTKA INFORMACYJA

Dezynfektant, płynny preparat dezynfekujący o szerokim spektrum działania. 
 

MIROVIR  jest skoncentrowanym preparatem biobójczym na bazie aldehydu glutarowego, oraz mieszaninie IV rzędowych soli amonowych 
przeznaczonym do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, wyposażenia, sprzętu na fermach hodowlanych i środków transportu dla zwierząt. 
Do dezynfekcji powierzchni, w wylęgarniach, do zastosowania na matach dezynfekcyjnych i w brodzikach przejazdowych. Do dezynfekcji 
pieczarkarni między cyklami hodowlanymi. Jest to wszechstronny preparat, który można stosować w formie oprysku, piany lub zamgławiania. 
Wykazuje wysokie działanie penetracyjne. Skuteczny wobec wirusów ASF, A/H1N1, H5N8, H5N1 Pozwolenie nr 8370/21. 

 
 

ZASTOSOWANIE: 

• dezynfekcja powierzchni, urządzeń produkcyjnych. 

• dezynfekcja narzędzi poza cyklami hodowli roślin. 

• dezynfekcja urządzeń, powierzchni w obszarze weterynaryjnym 

• zamgławianie powierzchni. 

 
Preparat można stosować w temperaturach ujemnych, przez dodanie glikolu propylenowego. 

 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
 

Wygląd: klarowna bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu aldehydu. 

gęstość w temp. 20°C: 1,011 – 1,016 g/cm3 

pH 1% r-ru około 6 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 

• wysuszyć umyte powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji. 

• przygotować roztwór roboczy dodając odpowiednią ilość preparatu MIROVIR do wody pitnej. 

• roztwór roboczy nanosić natryskowo za pomocą opryskiwacza lub zamgławiacza. 

• pozostawić preparat na dezynfekowanych powierzchniach  

• powierzchnie dezynfekowane (oprysk) dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.  

 

STĘŻENIA: 
 
• oprysk od 0,1% - 2%  

• zamgławianie 1litr MIROVIR + 3Litry  wody na 1000m3 

• Temperatura 5 - 65° C 

 

BEZPIECZEŃSTWO: 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE 
wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast 
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. w przypadku dostania się do dróg oddechowych: 
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu 
oddechowego: skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio 
oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. 
Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki 

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