
 

APLIKACIJE V REJI ŽIVALI 
 

DioksiLEK® zagotavlja hitro uničenje pri nizki koncentraciji ter časovnem delovanju na: 

OOCISTE KOKCIDIJ SPORE PLESNI IN KVASOVK 

OOCISTE KRIPTOSPORIDIJEV SALMONELO SPP 

CISTE GIARDIE E. COLI 

BAKTERIJSKE SPORE ROTAVIRUS 

KLOSTRIDIJE KORONAVIRUS 

 

Proizvoda ni potrebno spirati s površin in je prijazen do okolja in uporabnika. 

Klorov dioksid, kot aktivna učinkovina razkužila DioksiLEK® zagotavlja najhitrejše delovanje pri najnižji 

koncentraciji med vsemi razpoložljivimi razkužili: 

 

✓ Je varen za uporabo, zelo topen in stabilen, ko je raztopljen v vodi. 

✓ Ima en prost elektron, zato deluje kot prosti radikal.  

✓ V vodi tvori molekularno raztopino ClO2 in ne razpade v njej kot HOCl.  

✓ Deluje kot ozon, vendar je 1000-krat bolj topen v vodi.  

✓ Ima 2,5-krat večjo oksidacijska sposobnost kot klor, z biocidno aktivnostjo pri širokem razponu 

pH 2 - 10. 

✓ Ne povzroča stranskih toksičnih produktov, kot so TMH, HAA ali klorofenoli. 

 

DioksiLEK®  migrira v biofilme in jih uničuje. Ima dobro biocidno delovanje proti mikoplazmam, gram+ 

in gram- bakterijam, algam, kvasovkam, virusom z ovojnico, klamidiji, virusom brez ovojnice, sporam 

gliv, parvovirusom, kislinsko odpornim bakterijam, bakterijskim sporam in cistam protozojev. 

 

Z DIOKSILEK®om SE LAHKO V REJAH ŽIVALI RAZKUŽUJE: 

- PITNO VODO ŽIVALI: od 0,2 do 0,4 ppm CLO2 ali 100 ml / 1000 L pitne vode. 

- POVRŠINE, OPREMO IN PRIPOMOČKE v objektih za vzrejo in nastanitev živali, kot so hlevi s 

perutnino, prašiči, govedom, igluji za teleta, porodni boksi, psarne in zavetišča za male živali. 

- TRANSPORTNA SREDSTVA za prevoz živali. 

- V PROIZVODNJI MLEKA: razkuževanje površin v molzišču, mlekovodov, cistern za mleko. 

- V PROIZVODNJI JAJC : razkuževanje valilnic, valilnih jajc. 

- UNIČEVANJE ALG s šok odmerkom 

 

 

 



 

 

1. AKTIVACIJA PROIZVODA DioksiLEK® 

Najprej se pripravi raztopina klorovega dioksida tako, da se jo aktivira po naslednjem postopku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DELOVNA RAZTOPINA / RAZREDČITEV 

Po aktivaciji proizvoda je potrebno razredčiti aktiviran proizvod z vodo. Pripravi se delovna raztopina / 

razredčitev proizvoda: 

 

A. OSNOVNO RAZKUŽEVANJE PITNE VODE: 70-140 ml aktivirane raztopine DioksiLEK® na 1000 L 

vode.  
Postopek uporabe: Aktivirano raztopino DioksiLEK®a zlijemo v večji volumen vode (vsaj 10 L), dobro premešamo in 

šele nato zlijemo v vodnjak oz. rezervoar vode, da se razkužilo enakomerno razporedi po vsej vodi. Aktivirano 

raztopino DioksiLEK®a lahko dodajamo tudi s pomočjo ročne črpalke. Vodo lahko živali takoj po opravljenem 

razkuževanju pijejo. 

B. ŠOK RAZKUŽEVANJE S ŠOK ODMERKOM: 6,5 L aktivirane raztopine DioksiLEK® na 1000 L vode. 
Postopek uporabe: Raztopino DioksiLEK®a je potrebno dodati v rezervoar vode / vodnjak /zaprt cevovod in pustiti 

delovati dlje časa (1-3 ure). Vodo, ki je bila razkužena s šok odmerkom se ne sme popiti. Po pretečenem času je 

potrebno rezervoar vode / vodnjak / zaprt cevovod temeljito sprati s čisto vodo! Voda je šele potem pitna. 

C. RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, OPREME IN PRIPOMOČKOV: 2-10 L aktivirane raztopine DioksiLEK® 

na 1000 L vode (50 ml pripravljene raztopine na m2 površine). 
Postopek uporabe: Pripraviti je potrebno mešanico aktivirane raztopine DioksiLEK® in vode ter jo vliti v razpršilec 

(npr. baterijski nahrbtnik). Razpršite vse površine / opremo / dodatke. Dobro je potrebno razpršiti vse pregrade in 

druge vrste opreme. Izpiranje ni potrebno. Pustiti je potrebno, da se posuši. 

 
 
 
 

POZOR: Informacije so samo okvirne. Dejansko doziranje je odvisno od stopnje kontaminacije. Biocidne pripravke uporabljajte previdno. 
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacijo o produktu. 

Dodajte praškasto (trdno) komponento B k tekoči komponenti A. Posodo zaprite in 

dobro pretresite oz. premešajte. Počakajte vsaj 3 h. Po 3 urah se tvori raztopina 

klorovega dioksida, ki je pripravljena za uporabo.  

Priporočilo: Raztopino lahko aktivirate že dan prej preden jo nameravate uporabiti. 

Rok uporabe: Neaktivirani komponenti DioksiLEK® izdelka (A in B) sta stabilni vsaj 2 

leti. Aktivirana raztopina klorovega dioksida DioksiLEK®a je uporabna in učinkovita 

vsaj 3 mesece po aktivaciji. 

 


