
ÁLLAT TARTÓ TELEPEK TISZTÍTÁSA, 
FERTŐTLENÍTÉSE



SZOLGÁLTATÁSAINK

Bemutató takarítások és 
fertőtlenítések megszervezése és 
kivitelezése akár nagynyomású 
berendezéssel akár ködképzővel.

A telepen aktuálisan használt 
szerek elemzése, hatóanyag 
összehasonlítás, szerajánlás 
hatóanyagcseréhez.

Tampon mintavétellel összekötött 
vegyszerpróba megszervezése és 
elvégzése.  

Tanácsadás a vegyszerek 
használatához a telep 
vezetőjének és dolgozóinak akár 
telefonon akár személyesen. 



3

LÚGOS TISZTÍTÓSZEREK

FOAM BASE INCIPROP FARM CALVATIS NF422

25 kg, 250 kg 26 kg 24 kg

  Istállók belső felületeinek és be-
rendezéseinek tisztítására. 

 Koncentráció:2-5%.
 Hatóidő:20-30 perc.
  A behatási idő után tiszta vízzel 

alaposan leöblíteni.

Lúgos folyékony tisztítószer, saválló 
felületekre 

Folyékony, lúgos vegyhatású tisztítószer 
mezőgazdasági felhasználásra

Lúgos, folyékony, habzó tisztítószer 
állattartó üzemek számára

Fő tulajdonságok: 

  Könnyen feloldja a zsírokat, fe-
hérjéket 

  Az ANTI-GERM®  FOAM BASE sta-
bil habot képez 

Fő tulajdonságok: 

  Erősen lúgos habtisztító zsírtalanító tu-
lajdonságokkal. 

  Alkalmazható szerves anyagok, trágya és 
egyéb szennyeződések eltávolítására. 

  Eukaliptuszos aromája kellemes illatot 
biztosít.

Fő tulajdonságok: 

  Tartós, hosszan tapadó hab
 Klór mentes
 Foszfát mentes 
 Kiváló tisztító hatás

Összetétel: 
  Lúgok  
  Komplexképzők  
 Tenzidek 

Összetétel: 
 Nátrium-hidroxid 
 Szekunder-alkánszulfonátok 
 Alkilpoliglükozidok

Összetétel: 
   Lúgok  
  Szerves komplexképzők  
 Tenzidek 
 oldódás közvetítők

Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés:

  Padozat és berendezések (savál-
ló fém és műanyag) habos tisz-
títására.

 2-5 %-os oldatban használható.
 20 perc behatási idő.
  Száradás előtt hideg vízzel szük-

séges leöblíteni.

  Használja nagynyomású mosóval vagy 
kisnyomású habosítóval végzett lúgos 
habos tisztításhoz. 

  Alkalmas a szerves lerakódások eltávolí-
tására a külső felületekről. 

 Koncentráció: 2-5% 
  Behatási idő: 30 perc utána öblíteni szük-

séges.

Felhasználás: Felhasználás: 
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SAVAS TISZTÍTÓSZEREK

FOAM ACID INCIPROP WET CALVATIS SF520 AZ SAURE L        
(AZ SAV)

Habzó, folyékony, savas tisz-
títószer horganyzott anya-
gok védelmével, farmokon 
történő felhasználásra  

Folyékony, enyhén savas 
nedvesítő anyag állatszállá-
sok felületeinek tisztítás előt-
ti előkészítésére.

Savas, folyékony, habzó tisz-
títószer állattartó üzemek 
számára

Folyékony savas nem habzó 
tisztítószer, erőteljes vízkőol-
dó hatással

25 kg, 250 kg 10 kg 24 kg 25 kg

  Padozat és berendezések 
habos tisztítására.

  2-5 %-os oldatban hasz-
nálható.

 20 perc behatási idő
  Száradás előtt hideg víz-

zel szükséges leöblíteni.

  Fújjon a trágyára 1%-os ol-
datot permetezővel vagy 
nagynyomású mosóval. 

  Behatási idő:20 perc, utána 
öblíteni szükséges.

  Istállók belső felületeinek 
és berendezéseinek tisz-
títására

  Koncentráció: 2-5%
 Hatóidő: 20-30 perc
  Behatási idő után öblítés 

szükséges

  Erőteljesen vízköves fe-
lületek

  Alkatrészek vízkőtelení-
tésére

 Hideg vízzel öblítendő

Fő tulajdonságok: 

  Speciális védelem a hor-
ganyzott anyagokra 

  Feloldja a zsírokat, fehér-
jéket 

  Eltávolítja az ürüléket és 
a vízköves kiválásokat. 

  Az ANTI-GERM® FOAM 
ACID stabil habot képez 

Fő tulajdonságok: 

  A speciális nedvesítőszer át-
hatol a trágyán és csökken-
ti a vízhasználatot illetve a 
tisztítás időtartamát. 

  Áthatol a trágyán és hatéko-
nyabbá teszi a rákövetkező 
tisztítási műveletet, amellyel 
akár 20%-os víz- és időmeg-
takarítás érhető el.

 

Fő tulajdonságok: 

  Erősen savas így a ma-
kacs vízköves szennyező-
dések ellen is hatékony 

  Eltávolítja a zsírokat, fe-
hérjéket is 

  Inhibitort tartalmaz a 
fémfelületek korróziójá-
nak megakadályozására 
(akár alumínium beren-
dezések is tisztíthatóak 
vele) 

 Habot nem képez 

Fő tulajdonságok: 

 Stabil habot képez
  Eltávolítja az erős szeny-

nyeződéseket
 Gazdaságos a használata

Összetétel: 
  Foszforsav (> 30 %) 
  Nem ionos tenzid 
 Inhibítor

Összetétel: 
  Zsíralkoholetoxilátok
  Fattyalkoholetoxilátok,
 Alkylethoxy-propoxylátok
 Oktilfoszfonsav

Összetétel: 
  Ásványi savak
 Tenzidek 
 Oldódás közvetítők

Összetétel: 
  Foszforsav
 Nem ionos tenzid
 Inhibitor

Felhasználás: Felhasználás: Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés:
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SEMLEGES TISZTÍTÓSZEREK

FOAM MP ARGOSINE KLAR SEPTO

25 kg 10 kg

  Padozat és berendezések központi illetve mobil habo-
sítóval, valamint kézzel történő tisztítására. Kiválóan al-
kalmas járművek tisztítására.

 2 %-os oldatban használható.
 20 perc behatási idő.
  Száradás előtt hideg vízzel szükséges leöblíteni.

  Minden felületen alkalmas egy lépésben a szennyező-
dések eltávolítására és fertőtlenítésre

 2%-os töménységben elegendő használni - gazdaságos
 20 perc hatóidő után vízzel öblítendő

Fő tulajdonságok: 

  Magas aktív anyag tartalmának köszönhetően gyorsan 
feloldja a szennyeződéseket, a fehérje- és keményítő 
maradványokat. 

  Erős tisztító hatással rendelkezik. 
  A tisztítóoldat kiváló diszpergáló hatásának köszönhető-

en a megtisztított felületekről a szennyeződések marad-
vány nélkül eltávolíthatók.    

  A járműveknek és a berendezéseknek tartós fényt kölcsö-
nöz. A víz tökéletesen lepereg az üvegfelületről és a fénye-
zésről. 

Fő tulajdonságok: 

  Maró agresszív (savas, lúgos) összetevőket nem tartal-
maz.

 Kíméletes a kezelt felületekkel. 
 Jól habzik.    
 Erőteljes zsíroldó hatás.
 Egy lépésben tisztít és fertőtlenít.

Összetétel: 
  Felületaktív anyagok segédanyagok 

Összetétel: 
 Szervetlen sók
 Felületaktív anyagok
 Glutáraldehid

Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés:

Semleges kézi tisztítószer tehenészetek és állattartó tele-
pek részére. 

Speciális, semleges kémhatású, jól habzó, fertőtlenítő ha-
tású tisztítószer
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HABOSÍTHATÓ FERTŐTLENÍTŐK

AZURIN NDI INCIMAXX DES-N INCIMAXX T

20 kg, 200 kg 20 kg 20 kg

Tömény fertőtlenítő oldat vízzel tör-
ténő hígításhoz.

Összekevert peroxi-vegyületek szingerista 
hatásán alapuló folyékony fertőtlenítőszer

Folyékony, habképző tulajdonságokkal 
rendelkező felületferőtlenítő szer a mező-
gazdaság számára

Fő tulajdonságok: 

  Alapos előtisztítás után alacsony 
szennyezettség mellett baktericid és 
virucid hatást 1%-os, yeasticid hatást 
2%-os V/V koncentrációban 10 celsi-
us fokon 30 perces behatási idővel 
fejt ki.

  A termék metilénkék indikátort tar-
talmaz, amely elszennyeződés ese-
tén elszíntelenedéssel jelzi az oldat 
cseréjének szükségességét. Kék szín-
ről sárgászöldre váltáskor az oldatot 
már fel kell újítani.

Fő tulajdonságok: 

  Nagy hatékonyságú mezőgazdasági fer-
tőtlenítő, melynek alkalmazása az állattar-
tás minden területén javasolt. 

  Az Ecolab szabadalmaztatott MixPer 
Acids® technológiája, peroxi-oktánsav és 
peroxi-ecetsav kiegyensúlyozott keveré-
ke. 

  Ebből adódóan intenzív hatást fejt ki a kü-
lönböző kórokozók széles tartományára 
még alacson hőmérsékleten (4°C) is.

Fő tulajdonságok: 

  A piacon lévő egyéb hasonló összetételű 
szerek között ez rendelkezik a legmaga-
sabb pH-val (4,0-5,0 (100 téf% 20°C)) így a 
glatáraldehid jobban tudja kifejteni a ha-
tását. 

  Kiváló habképző tulajdonságainak kö-
szönhetően nagyon jól tapad a felületen 
ezáltal alacsony koncentrációban (0,5-1%) 
is kiválóan alkalmas fertőtlenítésre akár 
járvány esetén is. 

Felhasználás: Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés:

  Padozat, oldalfalak, mennyezet és az 
istálló berendezési tárgyainak fertőt-
lenítésére készült.

  A kezelt felületekről nem kell leöblíte-
ni, hagyni kell rászáradni.

  Kiválóan habzik, de permetezéssel is 
kijuttatható a felületekre.

  2-3 %-os oldatban használható.
 30 perc behatási idő.

  Használható habosítva vagy perme-
tezve az állattartásban használt bár-
milyen felületre. 

  Öblíteni nem szükséges, hagyja rászá-
radni a felületre. 

  Koncentráció: 
 Megelőzésre: 1%,
 Epidémia esetén: 2% 

  Az állattartás valamennyi területén bár-
mely felületre alkalmazható hab formá-
jában. 

  Nem kell öblíteni csak hagyjuk a felület-
re száradni. 

  Koncentráció: 
 Habosításra: 0,5-1% 
  Ködképzésre: 25%, de akár perme-

tezéssel is kijuttatható a felületre 
0,5-1%-os hígítással.

Összetétel: 
  Glutáraldehid  
  Quatemer Ammóniumsók

Összetétel: 
 Ecetsav 
 Hidrogén-peroxid 
 Perecetsav 
 Alkiléterszulfát
 Oktánsav

Összetétel: 
 Glutáraldehid
 quaterner ammónium vegyületek
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KÖDÖSÍTHETŐ FERTŐTLENÍTŐK

GERMICIDAN FF PLUS GERMICIDAN KOK FORTE GERMICIDAN APA

10 kg

  Padozat, oldalfalak, mennyezet, vala-
mint az istálló berendezési tárgyainak 
fertőtlenítésére ajánlott.

  Permetezéssel és meleg ködképzés-
sel juttatható a felületekre.

  0,5 %-os oldatban használható.

Fő tulajdonságok: 

  Nagy szennyeződéstűrő kapacitás 
 Jó anyag-kompatibilitás 
  Tisztítás után, hagyják a felületeket 

megszáradni, a permetezés és/vagy 
az aeroszol-képzés előtt   

  A fertőtlenítés után nem szükséges 
leöblíteni, hagyják rászáradni a felü-
letekre Ködképzéshez: 1 liter GERMI-
CIDAN® FF PLUS 3 liter vízben 1000 
m3-hez elegendő. 

Összetétel: 
Biocid aktív komponens:
  Glutaraldehyde : 245 g/kg 
  Didecyldimethylammonium chloride : 

50 g/kg 

Felhasználás: 

Kiszerelés:

Koncentrált formaldehid-mentes istál-
ló-fertőtlenítőszer 

10 kg

  Szórással vagy ködösítéssel kell a felüle-
tekre felvinni 

  2,5%-os oldatával 0,4 l/nm mennyiségű 
vegyszerrel 2 óra hatásidő szükséges, 

 Öblíteni nem kell, 
  Ködképzéshez használjunk 1,5 l tömény 

vegyszert 1000 légköbméterre

Fő tulajdonságok: 

  Tömény fertőtlenítő oldat vízzel törté-
nő hígításhoz

  Hatékony és széles körű fertőtlenítő 
koncentrátum a kokcidium oociszták 
és más kórokozók elpusztításához

  Használata lehetővé teszi a fertőzési 
lánc megszakítását, megakadályozza 
az állatok újrafertőződését

Összetétel: 
  Fenol és halogén fenol: 15-30% 
 anionos tenzid: 5-15% 
 foszfát: 5-15%

Felhasználás: 

Kiszerelés:

Speciális felületi fertőtlenítő szer endopara-
ziták (kokcidium oociszták) és kórokozó mik-
roorganizmusok elpusztítására

Folyékony, savas, (DVG által belistázott) 
fertőtlenítőszer a farmok számára. 

  Padozat, oldalfalak, mennyezet, vala-
mint az istálló berendezési tárgyainak 
fertőtlenítésére ajánlott.

  Permetezéssel juttatható a felületekre.
 Behatási idő 20 perc.
 Nem korrozív hatású.
  Száradás előtt hideg vízzel szükséges 

leöblíteni.
  0,5 %-os oldatban használható.

Fő tulajdonságok: 

  A GERMICIDAN® APA egy erősen kon-
centrált baktericid és fungicid tulaj-
donságú folyékony fertőtlenítőszer 

  A GERMICIDAN® APA tökéletes fertőt-
lenítő és baktérium-gátló hatása pere-
cetsav és hidrogénperoxid tartalmán 
alapul.  

  A GERMICIDAN® APA egy gyorsan 
ható, nem habzó termék. 

  A GERMICIDAN® APA hatékony a hideg 
vízben az összes mikroorganizmus 
csoport ellen, beleértve a spóraképző 
organizmusokat és a vírusokat. 

  Nem károsítja az alumíniumot, a savál-
ló acélt és a horganyzott felületeket.  

Összetétel: 
Biocid aktív anyag: 
   Perecetsav : 150.0 g/kg 
   Hidrogénperoxid : 230.0 g/kg 

Felhasználás: 

Kiszerelés:
22, 200 kg
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EGYÉB FERTŐTLENÍTŐK

SEPTRIVET TABLETTA GERMICIDAN IODES AGRISEPT TABLETTA

100 db 10 kg 100 db

Semleges kémhatású, stabil fertőtlení-
tőszer. Klór tartalmú (NaDCC), habzó 
pezsgőtabletta, istállók, ólak, szállítóket-
recek, járművek, szállítóeszközök, konté-
nerek fertőtlenítésére.

Koncentrált, stabilizált jód tartalmú fer-
tőtlenítőszer

Klór tartalmú (NaDCC), tőgyfertőtlenítő 
pezgőtabletta.

Fő tulajdonságok: 
 Könnyen oldódó tabletta,
 Egyszerűen adagolható 
  Széles körűen alkalmazható (felületi 

fertőtlenítés, merítés, permetezés, 
hideg ködképzés)

Fő tulajdonságok: 
  A Germicidan Iodes jódtartalmú fertőtle-

nítőszer, az istállók épületeinek, belső felü-
leteinek, berendezési tárgyainak, eszköze-
inek, és különféle szállító berendezéseinek 
fertőtlenítésére készült. 

  Előírásszerű használata mellett nincs szük-
ség légzésvédelemre és az istállórészek 
fertőtlenítése elvégezhető a közös légtér-
ben tartózkodó állatok jelenlétében is.

Fő tulajdonságok: 
  Jól oldódó, fertőtlenítő hatású pezsgő-

tabletta
  Alkalmazható kéz- és lábbeli fertőtle-

nítésre, az istálló eszközeinek fertőtle-
nítésére

Felhasználás: Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés:

  1 db Septrivet tablettát oldjunk fel 10 
liter vízben (500 ppm szabadklór tartal-
mú oldat), 

  merítéshez: a fertőtlenítendő tárgyakat 
teljesen merítsük az oldatba és hagyjuk 
benne 30 percig, 

  permetezés: 2-300 ml oldattal kezeljük 
a felületeket nm-enként, 

  hideg ködképzés: 30 liter oldatot juttas-
sunk ki a ködképzővel 1000 légköbmé-
terenként, 

  habosítás: 100 ml-enként 1 tablettát 
tartalmazó oldatot tegyünk a berende-
zés tartályába, a koncentrációt állítsuk 
1%-ra. 

  30 perc behatási időt hagyjunk majd 
öblítsük vízzel.

  Permetezéssel vihető fel a felületekre, 
  Baktériumok és élesztőgombák ellen 

1:200 szoros hígításban (0,5%-os oldat) 
alkalmazható. 

  A munkaoldatot a felületek simasá-
ga-durvasága szerint 0,3-0,5 liter/m2 
mennyiségben kell kiszórni. 

  Burkos vírusok (pl. madárinfluenza ví-
rus) elpusztítására 1%, 

  A burok nélküli vírusok (pl. Gumboro, 
Parvo, Cirko vírusok) ellen 2%-os fertőt-
lenítőoldat alkalmazása szükséges. 

  Nem kell öblíteni, hagyni kell rászáradni 
a felületre.

  Készítsünk oldatot úgy, hogy 10 
liter vízhez adjunk 1 tablettát és 
minden esetben ezt alkalmazzuk

Összetétel: 
  Troclosene Sodium (NaDCC): 500 g/kg
 Szerves habzó adalékok

Összetétel: 
 Jód: 20.000 ppm
 Foszforsav

Összetétel: 
 Troclosene Sodium 
 (NaDCC): 2500mg/tabletta, 
 Adipin sav, 
 Nátrium karbonát
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IVÓVÍZ RENDSZER TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

TOP ACID TOP CL EXTRA ARGOSEPTAL D INCIMAXX AQUA SD

Savas vízkőoldó hatású tisztí-
tószer fejőberendezésekhez, 
mely oldja a tejkövet, és hasz-
nálható egyéb berendezések-
ben is. 

Fő tulajdonságok: 
  Kiváló hatásfokú vízkőol-

dó, nem habzó tisztítószer
  Eltávolítja a tej és vízkövet
  Tiszta, színtelen folyadék
  Behatási idő: 30 perc

Összetétel: 
  Szervetlen savak
 Felületaktív szerek
 Adalékanyagok

Felhasználás: 

Kiszerelés:

  Az ivóvízrendszert fel kell 
tölteni a TOP ACID 2 %-os 
higított oldatával, majd 
30 perc behatási idő után 
tiszta vízzel szükséges át-
öblíteni. Kiváló vízkőoldó 
hatással rendelkezik. Nem 
károsítja a gumiból ké-
szült alkatrészeket.

 30 perc behatási idő.
  2 %-os oldatban használ-

ható.

25, 220 kg

Lúgos tisztító és fertőtlenítőszer 
mely aktív klórt tartalmaz far-
mokon történő felhasználásra 
– tehenészetek, állattartó tele-
pek, borászatok és gyümölcsfel-
dolgozók, termelő telepek 

Fő tulajdonságok: 
  Erős zsír és fehérjeoldó képes-

ség 
  Tökéletes emulgeáló képesség 
  Nagyon jó fertőtlenítési hatás a 

nagy aktívklór tartalom miatt  
  Erős fehérítő hatás 
  Könnyen leöblíthető 

Összetétel: 
   Biocid aktív anyagok: 
 Nátrium hipoklorid: 38,2 g/kg 
 (aktívklór tartalom: 36,4 g/kg) 
 Lúgok 
 Foszfátok 

Felhasználás: 

Kiszerelés:

  Az ivóvízrendszert fel kell töl-
teni a TOP CL EXTRA 2 %-os 
higított oldatával, majd 30 
perc behatási idő után tiszta 
vízzel szükséges átöblíteni. 
Kiváló fehérje oldó hatással 
rendelkezik. Nem károsítja a 
gumiból készült alkatrésze-
ket.

 30 perc behatási idő.
  2 %-os oldatban használha-

tó.

25, 220 kg

Tömény fertőtlenítő oldat víz-
zel történő hígításhoz. 

Savas vegyhatású készítmény 
itatórendszerek tisztításához 
és fertőtlenítéséhez.

  Közvetlenül a kannából az 
ivóvíz vezetékrendszerébe 
iktatott adagoló berende-
zés szükséges a megfelelő 
koncentráció folyamatos 
biztosítására az ivóvízben

  A tojások és a légterek mind 
hideg ködképzéssel, mind 
spray formájában fertőtle-
níthetők

  Ivóvíz fertőtlenítésre alkal-
mazzon 100 és 300 ppm kö-
zötti koncentrációt (0,1-0,3 
l/1000 l víz), 

  Vízellátó rendszerek fertőt-
lenítésére: X%-os koncent-
ráció (=X l/100l víz)

Fő tulajdonságok: 
  Nem okoz az ivóvízben íz-el-

változást. Puffer hatása révén 
csökkenti a kérődzőknél a 
bendőacidózis kialakulásá-
nak a kockázatát. 

  Folyamatos itatásával csök-
kenteni lehet a Salmonella, 
Clostridium, stb. baktériumok 
bejutási esélyét a bélhámsej-
tekbe, csökkenti a hasmené-
ses megbetegedéseket. 

  Gram pozitív-, és negatív bak-
tériumok, gombák, algák el-
len kiválóan fejti ki hatását.

Fő tulajdonságok: 
  Hatékonyan és gyorsan 

távolítja el a szervetlen 
maradványokat, valamint 
az algákat a vezetékekből 
és az itatócsészékből. 

  Tisztítási fázisban eltávo-
lítja a biofilmet emellett 
az állatok jelenléte mel-
lett is adagolható alacso-
nyabb koncentrációban. 

  Segít az ivóvíz mikrobio-
lógiai stabilitásának fenn-
tartásában. 

  Nem okoz ízelváltozás az 
ivóvízben.

Összetétel: 
  Stabilizált hidrogén-peroxid

Összetétel: 
 Ecetsav
 hidrogén-peroxid
 perecetsav
 kénsav

Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés:
20 kg 22 kg
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KÉZFERTŐTLENÍTŐK

ARGOSINE HR1 SUPRADES HD

5 kg 5 kg

Bőrápoló hatású kéztisztító szer (folyékony szappan) Alkoholos kézfertőtlenítő és injekció vagy borogatás előtti 
bőrfertőtlenítő

Fő tulajdonságok: 

  Kíméletesen, de alaposan tisztítja a 
kéz bőrét,

 Illat és színezékmentes

Fő tulajdonságok: 

  Alkohol alapú, 
 Tartalmaz parfümolajat és színezéket, 
 Tartós használata sem károsítja a kezet

Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés:

  Előzetesen megnedvesítjük a kéz felüle-
tét és szappanadagoló segítségével kb. 
3 ml-t adagolunk a kézre és azt szétdör-
zsöljük az egész felületen majd alapo-
san öblítjük tiszta vízzel

  Higiéniai kézfertőtlenítéshez: előzetesen megtisztított ke-
zet dörzsölje be annyi oldattal, hogy kb. 30 mp-ig nedves 
maradjon, 

  Sebészeti (állatorvosi beavatkoás esetén is) 5 percig dör-
zsölje a kezét és az alkarját és tartsa nedvesen.

Összetétel: 
  Felületaktív anyagok

Összetétel: 
  Propán 2-ol, víz
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EGYÉB TERMÉKEK

 AGRIMAT HYGIENESTREU

10 kg

Antisztatikus karosszéria sampon

Fő tulajdonságok: 

  Élelmiszerszállítók és hűtőszekrények belsejének tisztításához is. 
  Eltávolítja a gyantás keményítő tartalmú szennyeződéseket, a 

statikus filmet, a diesel a korom és a közúti közlekedés során ke-
letkező szennyeződéseket. 

  Az előírt koncentráció esetén nem károsítja a jármű festett, fénye-
zett felületeit, foltmentesen szárad, víztaszító csillogó fényű film 
marad a felületeken, hatékony rovareltávolító

Felhasználás: 

Kiszerelés:

  Szórás, habosító berendezés (vizes előöblítés, 3-8%-os ol-
dat felhordása habosító berendezéssel, nagynyomású öb-
lítés (80-10 bar 10 cm távolság). 

  Jármű mosó gépek (mosóberendezés gyártójának utasí-
tása szerint). 

  Vegyszeradagolós automata nagynyomású mosórendsze-
rek (állítsa be úgy, hogy a lándzsa végén kilépő mosóoldat 
0,5-2% koncentrációjú legyen (vizes elő és utóöblítés java-
solt)

Összetétel: 
  Biológiailag lebomló komplexképző szerek 
 Nedvesítő szerek
 Lúgok

25 kg

Fő tulajdonságok: 

  Az állatok bőrét nem irritálja, tőgy, és lábvég betegségek 
esetén is ajánlott a fertőző kórokozók elszaporodásának és 
terjedésének megakadályozására.

  Nedvességmegkötő tulajdonságai révén a baktériumok, 
gombák, féregpeték, parazita-, és légylárvák számára meg-
szünteti az elszaporodásukhoz szükséges életfeltételeket, 
valamint a nedvesség hatására képződő egyatomos oxigén 
csökkenti a már jelenlévő kórokozók számát. 

Összetétel: 
  Kalcium dihidroxid
 Alumínium oxidok
 Kovasavak
 Persavak, kámfor

Felhasználás: 

Kiszerelés:

Az állatok tartózkodási helyére kiszórható por alakú készítmény

  Állatok tartózkodási helyére, alomra szórható por alakú ké-
szítmény. Javítja az alom, és az istálló levegőjének higiéniai 
körülményeit.

   100 gr/m2 mennyiségben használható. Az alom minőségétől 
függően több alkalommal is.
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