
 breed spectrum desinfectiemiddel

werkzaam tegen endoparasieten en bacteriën

vermindert infectiedruk

 voor alle soorten ondergrond     

KC 5000
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Wat is KC 5000?
KC 5000 is een zeer effectief en geconcentreerd desinfectiemiddel 
om hardnekkige vormen en de ontwikkeling van inwendige parasi-
eten te bestrijden op bedrijven met intensieve veehouderij
KC 5000 doodt met zekerheid uitgescheiden endoparasieten, ter 
voorkoming van herbesmetting en het ziek worden van landbou-
whuisdieren. KC 5000 wordt gebruikt in de varkens- en pluimvee-
houderij.

Dosering
 • Coccidiose: 4%, 2 uur contacttijd

 • Spoelwormeieren: 3%, 2 uur contacttijd

 • Cryptosporidiose: 2%, 2 uur contacttijd

 • Toelatingsnummers: BE 3514, NL 14018N

Gebruiksaanwijzing

Doel
Verdunningssnelheid 

en contacttijd
Dieren

Frequentie van 
toepassing

Eimeria spp 4% (1:25), 2 u kippen At sanitary stop

Ascaris suum 4% (1:33), 2 u varkens At sanitary stop

Use only in case of endoparasitic outbreak.

1. Alle oppervlakken (vloer, wanden, …) en de stalinventaris 
dienen eerst grondig gereinigd te worden(met bijvoorbeeld 
Keno™san).

2. Laat het drogen

3.  Nadien desinfecteren met Virocid® of D 50. Daarna alle opper-
vlakken (vloer, muren, …) vernevelen met KC 5000 zodanig 
dat de hoeveelheid de oppervlakken voldoende bevochtigt 
(gebruik 0,4 L/m²). Het is van belang dat zelfs moeilijk bereikbare 
plaatsen voldoende bevochtigd worden.

Verpakkingsvorm
Jerrycan 10 L
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Hygiene is health. We geloven dat hygiëne leidt tot een betere gezondheid doorheen het volledige proces van boer tot bord. 
Bij CID LINES zorgen we ervoor dat hygiëne juist wordt toegepast. We combineren 360° oplossingen met advies op maat. Zo 
helpen we onze partners focussen op wat belangrijk is: hun bedrijf winstgevend, duurzaam en vooral gezond te houden. 
Omdat hygiëne leidt tot een betere gezondheid wat op z’n beurt leidt tot een betere gezondheid voor alles en iedereen.


