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F10®SC is een supergeconcentreerd veterinair desinfectiemiddel 
dat een breed spectrum van potentieel schadelijke micro-organis-
men bereikt. Het is actief tegen bacteriën, virussen, schimmels 
en sporen.  
Het is ongevaarlijk bij gebruik in aanwezigheid van dieren en vormt 
geen persoonlijk of biologisch gevaar bij gebruik in de aanbevolen 
concentraties. 

INDICATIES
• Effectieve en veilige algemene desinfectie van de omgeving zoals  
    kooien, volières, tafels, vloeren, eet- en drinkbakken, zitstokken,  
    speelgoed, eieren, ...
• Ontsmetting op hoog niveau tegen bacteriën, de meeste  
    virussen, schimmels en sporen.  
• Bescherming tegen zeer resistente virussen zoals Circovirus  
    (PBFD, Zwarte Punt), Polyoma, Parvovirus,... 

DOSERING EN TOEDIENING
•  Ontsmetting van de omgeving via verstuiving (op propere oppervlakken): 
    Algemene desinfectie op 1:500 (2 ml in 1 liter water). 
    Geconcentreerde desinfectie op 1:250 (4 ml in 1 liter water). 
    Volledige virale bescherming op 1:100 (10 ml in 1 liter water). 
    Voor de beste resultaten moet F10®SC aan de lucht worden gedroogd, d.w.z. niet afwassen.
•  Aerosol toepassing (bij luchtwegproblemen): 
    Plaats de vogel in een gesloten kooi en fumigeer twee keer per dag gedurende 30 minuten  
    met een geschikte aerosol. Gebruik een verdunning van 1:250 (4 ml in 1 liter water). 
•  Behandeling via het drinkwater (bescherming tegen een aantal ziekten en megabacterie): 
    Los 0,5 tot 1 ml F10®SC op in 1 liter drinkwater en dien dagelijks toe.  
    Niet combineren met andere medicijnen in hetzelfde water.
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Bestellen via info@coutteel.be  
 
Meer info via:

WWW.COUTTEEL.BE

F10®SC
Veterinair Desinfectiemiddel
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F10®SC  
Veterinair Desinfectiemiddel 

Omzettingstabel

Oplos  
concentratie

INDICATIES 
TOEPASSINGEN

Verkregen  
hoeveelheid

200 ML 
Fles

1 LITER 
Fles

1:500 
2 ml per liter 

water

OMGEVING 
Algemene desinfectie

100 L 500 L

1:250 
4 ml per liter 

water

OMGEVING 
Geconcentreerde desinfectie 
AEROSOL 
Luchtwegproblemen

50 L 250 L

1:100 
10 ml per liter 

water

OMGEVING 
Volledige virale bescherming

20 L 100 L

1:2000 0,5 ml 
1:1000 1 ml 

per liter water

DRINKWATER  
Bescherming tegen een aantal 
ziekten en megabacterie

400 L 2.000 L
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