
 

 

Incidin® 03 

 
Omschrijving: Ontsmettingsmiddel. 

Eigenschappen:  
Werkzaam tegen: 
Bacteriën (o.a. coli’s en salmonella), schimmels (o.a. aspergillus en 
fumigatus), gisten en virussen (o.a. varkenspest, mond- en klauwzeer, 
pseudovogelpest en ziekte van Aujeszky). 
 
Toelatingsnummer: 8688 N. 
 

Productgegevens:  
Ontsmettingsmiddel t.b.v. de varkenshouderij, rundveehouderij, 
kalverenhouderij en pluimveehouderij. 
 
Werkzame stoffen: 
Formaldehyde (196 g/l), glutaaraldehyde (106 g/l), 
alkyldimethylbenzylammoniumchloride (30g/l) en 
didecyldimethylammoniumchloride (11 g/l). 
 
Vorstgevoeligheid: -10ºC 
 

Kenmerken en 
toepassingen: 

 
 Incidin 03 heeft, als ontsmettingsmiddel voor de stal, in 

praktijkonderzoeken bewezen een goed en betrouwbaar 
ontsmettingmiddel te zijn. 

 Incidin 03 is het meest ideale ontsmettingsmiddel voor de 
laarzenontsmettingsbak. 

 Incidin 03 en Inciprop Extra is de ideale combinatie voor optimale 
hygiëne resultaten. 

 Incidin 03 doodt bacteriën, schimmels, gisten en virussen zoals: 
Varkenspest, Aujeszky, Pseudovogelpest, Hondenhepatitus, 
Mond- en Klauwzeer, Vaccinia en werkzaam tegen Brucella 
bacteriën, Coli’s en Salmonella bacteriën, IBP-IPV, Rota Corona, 
Reo, Parvo en Paramyxo virussen volgens DVG-lijst d.d. 25 maart 
1987. 
 

 Incidin 03 is toegestaan en zeer geschikt als ontsmettingsmiddel 
voor: 
-dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten (1.5%); 
-transportmiddelen voor dieren (veewagens) (2%). 
 

 Incidin 03 heeft een snelle werking en is 2 jaar houdbaar. 
 
 
 
 
 



Gebruiksaanwijzing:  
Reinigen 
 Eerst de te ontsmetten ruimten, oppervlakken en materialen 

grondig reinigen met Inciprop Extra (zie productinformatie). 
 
Ontsmetten 
 Dosering: 1,5 liter Incidin 03 op 100 liter water (1,5%). 
 Insproeien met lagedruk. 
 Bij  gebruik van een hogedrukspuit, de druk in de laagste stand 

zetten (maximaal 10 atmosfeer). 
 Let op: SPROEIEN, niet vernevelen! 
 

Belangrijke informatie:  
Ook volgens de Beschikking “ontsmetting motorrijtuigen en 
aanhangwagens” (nr. J 4510 d.d. 19 juli 1985) is Incidin 03 toegelaten.
 
 Ingeval van het uitbreken van klassieke varkenspest of mond- en 

klauwzeer kan de Veterinaire Dienst Incidin 03 als het te 
gebruiken middel aanwijzen. Incidin 03 is hiervoor toegelaten. 
 

 Protocol R.V.V. / 9732141 
Advies hygiëne regels voor chauffeurs bij transporten van varkens 
via C.T.B. gerangschikt onder code D0302000. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze productinformaties zijn op de normale bedrijfsomstandigheden afgestemd. Indien zich met betrekking tot de toestand van het water de 
arbeidssituatie of de installatie, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze technisch adviseurs gaarne bereid advies uit te brengen ten 
aanzien van de meest gunstige toepassing van onze producten. 
De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige 
verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet 
van onze producten zijn steeds aangewezen. Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product. 
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