CB-30 TA

®

Uso Veterinário

Desinfetante e desengordurante de alto rendimento
10 mL fazem até 60 litros
Fórmula: Cada 100 ml contém:
Cloreto de alquil dimetil
benzil amônio (100%) ......................................................... 30,0 g
Poliexietilenonilfenileter ....................................................... 5,0 g
Veículo q.s.p. .................................................................... 100,0 mL

imediatamente, levando a embalagem completa do produto.
Não aplicar sobre pessoas e alimentos. Não misturar com
outros produtos.
Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não utilizar
para desinfecção de alimentos.

CB-30 TA tem como principal composto o cloreto de alquil
dimetil benzil amônio, que é um agente catiônico de
atividade em superfície, com elevada ação germicida,
associado a um poderoso tensoativo que desengordura,
potencializando a atuação do desinfetante. Usado
corretamente nas diluições recomendadas, é altamente
eficaz contra bactérias, fungos e esporos.

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de
borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as
mãos desprotegidas.
Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem
as mãos.

Modo de usar:
O produto deve ser usado diluído na água e aplicado nas
seguintes proporções:
- Desinfecção em geral (uniformes, paredes e pisos), lavagem
e assepsias de feridas e frieiras: Utilizar CB-30 TA 1:3.000 (10
mL em 30 litros de água).
- Pulverização e desinfecção de cama de aves, aviários,
câmaras incubadoras, bandejas, equipamentos em geral,
maternidades, creches, ordenhadeiras mecânicas, úberes,
mãos do ordenhador, rodolúvio, pedilúvio: Utilizar CB-30 TA
1:2.000 (10 mL em 20 litros de água).
- Desinfecção de caixas e reservatórios de água: Utilizar
CB-30 TA 1:6.000 (10 mL em 60 litros de água).
- Pulverização das aves no galpão, semanalmente, usando
atomizador: Utilizar CB-30 TA 1:200 (10 mL em 2 litros de
água).
CB-30 TA apresenta uma ampla margem de segurança na
dosagem indicada. Não usar com sabões e detergentes.
A eficácia de desinfetantes depende da sensibilidade dos
microrganismos aos princípios ativos que compõem o produto
e do atendimento adequado às recomendações e diluições
presentes neste rótulo-bula.
Precauções em animais:
Evitar o contato do produto puro com a pele e os olhos. O
contato prolongado pode causar lesões ou danos à pele e
olhos, tais como hipersensibilidade e eritema. Evitar que o
animal tenha contato oral, ou que ocorra a ingestão do
produto puro ou diluído.
Precauções em humanos:
Obedecer ao modo de uso e diluições preconizadas.
Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Em caso de
contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância
durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico,
levando a embalagem completa do produto.
Perigo! Causa danos se ingerido. Não Ingerir. Em caso de
ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de
embalagens devem ser descartados conforme preconizado
na legislação vigente, evitando a contaminação do meio
ambiente. Não contaminar coleções de água de qualquer
natureza.
Produto tóxico para peixes.
Conservar o produto em sua embalagem original, em local
seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance
de crianças e animais domésticos.
Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do
médico-veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 3.100 em
13/12/88.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
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