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ÁLLAT TARTÓ TELEPEK TISZTÍTÁSA, 
FERTŐTLENÍTÉSE
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ISTÁLLÓ TISZTÍTÁS

FOAM ACID FOAM BASE FOAM MP

Habzó, folyékony, savas tisztítószer 
horganyzott anyagok védelmével, 
farmokon történő felhasználásra  

25, 250 kg 25, 250 kg 25 kg

  Padozat és berendezések habos 
tisztítására.

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

séges leöblíteni.

  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.

  Padozat és berendezések központi 
illetve mobil habosítóval, valamint 
kézzel történő tisztítására. Kiváló-
an alkalmas járművek tisztítására.

 20,2-2 %-os oldatban használható.
 20 perc behatási idő.
  Száradás előtt hideg vízzel szüksé-

ges leöblíteni.

Lúgos folyékony tisztítószer, saválló fe-
lületekre 

Fő tulajdonságok: 

  Speciális védelem a horgany-
zott anyagokra 

  Feloldja a zsírokat, fehérjéket 
  Eltávolítja az ürüléket és a vízkö-

ves kiválásokat. 
  Az ANTI-GERM® FOAM ACID sta-

bil habot képez 

Fő tulajdonságok: 

  Könnyen feloldja a zsírokat, fe-
hérjéket 

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

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 köszönhetően a meg-
tisztított felületekről a szennyező-
dések maradvány nélkül eltávolít-
hatók.    

  A járműveknek és a berendezések-
nek tartós fényt kölcsönöz. A víz 
tökéletesen lepereg az üvegfelü-
letről és a fényezésről. 

Összetétel: 

  Foszforsav (> 30 %), 
  Nem ionos tenzid 
 Inhibítor

Összetétel: 

  Lúgok  
  Komplexképzők  
 Tenzidek 

Összetétel: 

  felületaktív anyagok 
 segédanyagok 

Felhasználás: Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés:

Semleges kézi tisztítószer tehenészetek 
és állattartó telepek részére. 
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ISTÁLLÓ FERTŐTLENÍTÉS

AZURIN NDI GERMICIDAN 
FF PLUS

GERMICIDAN 
KOK HYGIENESTREU

10, 20, 200 kg 25 kg10 kg 10 kg

  Padozat, oldalfalak, meny-
nyezet, valamint az istálló 
berendezési tárgyainak 
fertőtlenítésére ajánlott.

  Permetezéssel és meleg 
ködképzéssel juttatható a 
felületekre.

  0,5 %-os oldatban hasz-
nálható.

  Szórással és ködösítés-
sel vihető fel a felüle-
tekre

  A fertőtlenítéstől szá-
mított 4 óra múlva le 
lehet öblíteni, vagy 
hagyni kell a felületre 
száradni

  1 liter készítmény 4 liter 
vízzel hígítva 1000m3 
ködösítésre elegendő

Tömény fertőtlenítő oldat 
vízzel történő hígításhoz.

Fő tulajdonságok: 

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

  A termék metilénkék indiká-
tort tartalmaz, amely elszeny-
nyeződés esetén elszíntelene-
déssel jelzi az oldat cseréjének 
szükségességét. Kék színről 
sárgászöldre váltáskor az olda-
tot már fel kell újítani.

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 fe-
lületekre Ködképzéshez: 
1 liter GERMICIDAN® FF 
PLUS 3 liter vízben 1000 
m3-hez elegendő. 

Fő tulajdonságok: 

  Tömény fertőtlenítő ol-
dat, vízzel történő hígí-
táshoz

  Hatékony fertőtlenítő 
koncentrátum a kokcidi-
um oocysták elpusztításá-
ra  

  Használata lehetővé teszi 
a fertőzési lánc megszakí-
tását, megakadályozza az 
állatok újrafertőződését 

Fő tulajdonságok: 

  Az állatok bőrét nem irritálja, 
tőgy, és lábvég betegségek ese-
tén is ajánlott a fertőző kóroko-
zók elszaporodásának és terje-
désének megakadályozására.

  Nedvességmegkötő tulajdonsá-
gai révén a baktériumok, gom-
bák, féregpeték, parazita-, és 
légylárvák számára megszünteti 
az elszaporodásukhoz szükséges 
életfeltételeket, valamint a ned-
vesség hatására képződő egya-
tomos oxigén csökkenti a már 
jelenlévő kórokozók számát. 

Összetétel: 

Biocid aktív komponens:
  Glutaraldehyde : 245 g/kg 
  Didecyldimethylammo-

nium chloride : 50 g/kg 

Összetétel: 

  Kalcium dihidroxid
 Alumínium oxidok
 Kovasavak
 Persavak, kámfor

Összetétel: 

  Bisz-metil-amin
 4-klór-m-krezol

Felhasználás: Felhasználás: Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés:

Koncentrált formalde-
hid-mentes istálló-fer-
tőtlenítőszer 

Speciális felületi fertőtlení-
tőszer

Az állatok tartózkodási helyére 
kiszórható por alakú készítmény

  Állatok tartózkodási helyére, alom-
ra szórható por alakú készítmény. 
Javítja az alom, és az istálló levegő-
jének higiéniai körülményeit.

   100 gr/m2 mennyiségben használ-
ható. Az alom minőségétől függő-
en több alkalommal is.

  Padozat, oldalfalak, meny-
nyezet és az istálló beren-
dezési tárgyainak fertőtle-
nítésére készült.

  A kezelt felületekről nem 
kell leöblíteni, hagyni kell 
rászáradni.

  Kiválóan habzik, de per-
metezéssel is kijuttatható 
a felületekre.

  2-3 %-os oldatban hasz-
nálható.

 30 perc behatási idő.

Összetétel: 

  Glutáraldehid  
  Quatemer Ammóniumsók



IVÓVÍZ RENDSZER 
TISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

TOP ACID TOP CL EXTRA GERMICIDAN APA

ANTI-GERM® TOP ACID egy savas vízkő-
oldó hatású tisztítószer fejőberendezé-
sekhez, mely oldja a tejkövet, és hasz-
nálható egyéb berendezésekben is. 

Lúgos tisztító és fertőtlenítőszer mely 
aktív klórt tartalmaz farmokon történő 
felhasználásra – tehenészetek, állattar-
tó telepek, borászatok és gyümölcsfel-
dolgozók, termelő telepek 

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.
  0,1 %-os oldatban használható.

Fő tulajdonságok: 

  Kiváló hatásfokú vízkőoldó, nem 
habzó tisztítószer

  Eltávolítja a tej és vízkövet
  Tiszta, színtelen folyadék
  Behatási idő: 30 perc

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 

Fő tulajdonságok: 

  A GERMICIDAN® APA egy erősen 
koncentrált baktericid és fungi-
cid tulajdonságú folyékony fer-
tőtlenítőszer 

  A GERMICIDAN® APA tökéletes 
fertőtlenítő és baktérium-gátló 
hatása perecetsav és hidrogén-
peroxid tartalmán alapul.  

  A GERMICIDAN® APA egy gyor-
san ható, nem habzó termék. 

  A GERMICIDAN® APA hatékony a 
hideg vízben az összes mikroor-
ganizmus csoport ellen, beleért-
ve a spóraképző organizmusokat 
és a vírusokat. 

  Nem károsítja az alumíniumot, a 
saválló acélt és a horganyzott fe-
lületeket.  

Összetétel: 

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

 Lúgok 
 Foszfátok 

Összetétel: 

  Szervetlen savak
 Felületaktív szerek
 Adalékanyagok

Összetétel: 

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

Felhasználás: Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés: Kiszerelés:

  Az ivóvízrendszert fel kell tölteni 
a TOP ACID 2 %-os higított olda-
tával, majd 30 perc behatási idő 
után tiszta vízzel szükséges át-
öblíteni. Kiváló vízkőoldó hatás-
sal rendelkezik. Nem károsítja a 
gumiból készült alkatrészeket.

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

  Az ivóvízrendszert fel kell tölteni 
a TOP CL EXTRA 2 %-os higított 
oldatával, majd 30 perc behatási 
idő után tiszta vízzel szükséges 
átöblíteni. Kiváló fehérje oldó ha-
tással rendelkezik. Nem károsítja 
a gumiból készült alkatrészeket.

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

25, 220 kg 25, 220 kg 22, 200 kg
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IVÓVÍZ HIGIÉNIA

ARGOSEPTAL D GERMICIDAN TABS

Tömény fertőtlenítő oldat vízzel történő 
hígításhoz. 

  Közvetlenül a kannából az ivóvíz veze-
tékrendszerébe iktatott adagoló be-
rendezés szükséges a megfelelő kon-
centráció folyamatos biztosítására az 
ivóvízben

  A tojások és a légterek mind hideg köd-
képzéssel, mind spray formájában fer-
tőtleníthetők

  itató vályú (UV-sugárzásnak - pornak - kör-
nyezeti szennyeződés kockázatának „ki-
téve”): Egy tabletta 1000 liter vízben kb: 5 
ppm aktív klórt biztosít

  - ivóvíztartály („zárt” vízellátás vagy UV-su-
gárzástól védett): Fél tabletta 500 liter víz-
ben kb: 5 ppm aktív klórt biztosít

Fő tulajdonságok: 

  Nem okoz az ivóvízben íz-elváltozást. 
Puffer hatása révén csökkenti a ké-
rődzőknél a bendőacidózis kialakulásá-
nak a kockázatát. 

  Folyamatos itatásával csökkenteni lehet 
a Salmonella, Clostridium, stb. baktériu-
mok bejutási esélyét a bélhámsejtekbe, 
csökkenti a hasmenéses megbetegedé-
seket. 

  Gram pozitív-, és negatív baktériumok, 
gombák, algák ellen kiválóan fejti ki ha-
tását.

Fő tulajdonságok: 

  Az GERMICIDAN® TABS minden állatfaj 
számára szükséges ivóvíz fertőtleníté-
sére használható.

  Használatával az állatok ivóvízének sava-
nyítása a továbbiakban nem szükséges, 
mert a NaDCC oldat kb. 6-os pH-t hoz 
létre. 

  Ezzel ellentétben, a nátrium-hipoklorit-
tal történő vízfertőtlenítés, megemeli a 
víz pH értékét, nagyon gyakran az álla-
tok ivóvízének savanyítása szükséges.

  Nagyon egyszerűen használható, gyor-
san feloldódik, a felhasználó kockázata 
nélkül, biztonságosan szállítható és bio-
lógiailag lebomló.

Összetétel: 

  Stabilizált hidrogén-peroxid

Összetétel: 

  Biocid aktív anyag: Troclosene Sodium 
(NaDCC) : 500 g/kg

Felhasználás: Felhasználás: 

Kiszerelés: Kiszerelés:
20 kg 60 tabletta/doboz, 300 db tabletta/vödör, 

520 tabletta/vödör, 

5

Ivóvíz fertőtlenítőszer, klórt tartalmazó 
pezsgőtabletta (NaDCC)-TP5 Biocide
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SZEMÉLYI HIGIÉNIA

ORLIN GERMICIDAL ORLIN HANDREINIGER

Koncentrált, sűrű kéztisztító oldatHígítás nélkül felhasználható, vékony réteg-
ben a levegőn gyorsan száradó oldat

Fő tulajdonságok: 

  Az oldat felhasználható mind a mű-
téti bemosakodás utáni kézfertőtle-
nítéshez, mind az orvosi-, állatorvosi 
praxis betegfogadás előtt és utáni 
kéz, eszköz és műszer fertőtlenítésé-
hez. 

  Szintén javasolt állattartó telepeken 
és élelmiszeripari üzemekben a kezek 
fertőtlenítésére a fertőző mikroorga-
nizmusok bőrön történő megtelepe-
désének, és továbbvitelének a meg-
akadályozására.

Fő tulajdonságok: 

  Az oldat felhasználható mind a műté-
ti bemosakodáshoz, mind az orvosi-, 
állatorvosi praxis betegfogadás előtt 
és utáni kéztisztításhoz. 

  Szintén javasolt állattartó telepeken 
és élelmiszeripari üzemekben a kezek 
zsíros és fehérjetípusú szennyeződé-
seinek hatékony és gyors eltávolítá-
sához, a fertőző mikroorganizmusok 
bőrön történő megtelepedésének, és 
továbbvitelének a csökkentéséhez.

Összetétel: 

  Propanol
  Klórhexidin

Összetétel: 

  Klóracetamid
  Felületaktív anyagok
 bőrvédő anyagok

Kiszerelés: Kiszerelés:

  Dörzsöljük be a tiszta kéz bőrét a 
fertőtlenítővel, és hagyjuk a levegőn 
megszáradni

  3 ml/kézfertőtlenítés

  Alaposan mossunk kezet az erős 
szennyeződések eltávolítására a 
kéztisztító szerrel. Az erősen zsíros, 
szerves anyagokkal szennyezett kéz 
rendszeres tisztításához fejlesztve

  3 ml/kézmosás

Felhasználás: Felhasználás: 

9 kg, 5 kg
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KELTETÉS HIGIÉNIA

FOAM ACID FOAM BASE AZURIN NDI GERMICIDAN 
FF PLUS

Habzó, folyékony, savas 
tisztítószer horganyzott 
anyagok védelmével, far-
mokon történő felhasz-
nálásra  

Fő tulajdonságok: 

  Speciális védelem a 
horganyzott anya-
gokra 

  Feloldja a zsírokat, fe-
hérjéket 

  Eltávolítja az ürüléket 
és a vízköves kiválá-
sokat. 

  Az ANTI-GERM® FOAM 
ACID stabil habot ké-
pez 

Összetétel: 

  Foszforsav (> 30 %), 
  Nem ionos tenzid 
 Inhibítor

Kiszerelés:

Lúgos folyékony tisz-
títószer, saválló felüle-
tekre 

Tömény fertőtlenítő ol-
dat vízzel történő hígí-
táshoz.

Fő tulajdonságok: 

  Könnyen feloldja a 
zsírokat, fehérjéket 

  Az ANTI-GERM®  
FOAM BASE stabil 
habot képez 

Összetétel: 

  Lúgok  
  Komplexképzők  
 Tenzidek 

Összetétel: 

  Glutáraldehid  
  Quatemer Ammóni-

umsók

Kiszerelés: Kiszerelés:

  Padozat és berendezések 
habos tisztítására.

  2-5 %-os oldatban hasz-
nálható.

 20 perc behatási idő.
  Száradás előtt hideg víz-

zel szükséges leöblíteni.

  Padozat és berende-
zések (saválló fém és 
műanyag) habos tisztí-
tására.

  2-5 %-os oldatban hasz-
nálható.

 20 perc behatási idő.
  Száradás előtt hideg 

vízzel szükséges leöblí-
teni.

Felhasználás: Felhasználás: 

  Padozat, oldalfalak, meny-
nyezet, valamint az istálló 
berendezési tárgyainak 
fertőtlenítésére ajánlott.

  Permetezéssel és meleg 
ködképzéssel juttatható a 
felületekre.

  0,5 %-os oldatban hasz-
nálható.

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 fe-
lületekre Ködképzéshez: 
1 liter GERMICIDAN® FF 
PLUS 3 liter vízben 1000 
m3-hez elegendő. 

Fő tulajdonságok: 

 Alapos előtisztítás után 
alacsony szennyezettség 
mellett baktericid és virucid 
hatást 1%-os, yeasticid hatást 
2%-os V/V koncentrációban 
10 celsius fokon 30 perces 
behatási idővel fejt ki.
  A termék metilénkék 
indikátort tartalmaz, amely 
elszennyeződés esetén elszín-
telenedéssel jelzi az oldat cse-
réjének szükségességét. Kék 
színről sárgászöldre váltáskor 
az oldatot már fel kell újítani.

Összetétel: 

Biocid aktív komponens:
  Glutaraldehyde : 245 g/kg 
  Didecyldimethylammo-

nium chloride : 50 g/kg 

Felhasználás: 

Kiszerelés:

Koncentrált formalde-
hid-mentes istálló-fertőtle-
nítőszer 

25, 250 kg 25, 250 kg 10, 20, 200 kg, 10 kg

Felhasználás: 
  Padozat, oldalfalak, meny-

nyezet és az istálló beren-
dezési tárgyainak fertőt-
lenítésére készült.

  A kezelt felületekről nem 
kell leöblíteni, hagyni kell 
rászáradni.

  Kiválóan habzik, de per-
metezéssel is kijuttatható 
a felületekre.

  2-3 %-os oldatban hasz-
nálható.

 30 perc behatási idő.



ANITECH, ANTI-GERM szaktanácsadók:

Sáfár László
Mobil: +36-30 267-5427

E-mail: safar.laszlo@alpha-vet.hu

ALPHA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT.

TELEPHELYEK:

ALPHA-VET KFT. 
SZOMBATHELY

9700 Szombathely, Zanati u. 3.
Tel./Fax: +36-94/511-442 

Tel.: +36-30/526-6967

ALPHA-VET KFT. DEBRECEN 
INVET KFT. DEBRECEN

4030 Debrecen, Monostorpályi út 5.
Tel.: +36-52/525-990, 
Fax: +36-52/525-991

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT
Tel.: +36-22/516-402, -403, -408, - 409

vevoszolgalat@alpha-vet.hu
www.anitech.hu

ALPHA-VET KFT. BÉKÉSCSABA
5600 Békéscsaba, Luther utca 13/1.

Tel.: +36-66/453-790

ALPHA-VET KFT.
SZÉKESFEHÉRVÁR
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Tel.: +36-22/516-402, -403, -408, - 409
Fax: +36-22/516-416

ALPHA-VET KFT. 
BUDAPEST 
1194 Budapest, Hofherr A. u. 38-42.
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a
Tel.: +36-1/348-3000 
Fax: +36-1/348-3001

ALPHA-VET KFT.  
SÁRVÁR
9600 Sárvár, Selyemgyár út 2. 
Tel.: +36-95/520-052, +36-95/520-053
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