
Állattartó telepek  
FERTŐTLENÍTÉSE , 

TISZTÍTÁSA



 » SZAKTANÁCSADÁS az első 
helyszíni bejárás után. 

 » TELEPSPECIFIKUS HIGIÉNIAI  
és tisztítási program készítése. 

 » TERMÉKEINK felhasználói szintű  
alapismeretének oktatása, 
elősegítve a biztonságos 
munkavégzést. 

 » KÖLTSÉGEK OPTIMALIZÁLÁSA 
a megfelelő koncentrátum 
alkalmazás mellett. 

 » FELHASZNÁLÁST SEGÍTŐ 
és gazdaságossá tevő 
segédeszközök  és 
berendezések biztosítása,  
a rendelt mennyiségtől  
függően. 

 » A TELEPEN AKTUÁLISAN 
HASZNÁLT SZEREK elemzése, 
hatóanyag összehasonlítás, 
négyzetméterköltség számítás, 
szerajánlás hatóanyagcseréhez. 

 » LABORHÁTTÉR: ATP gyorsteszt, 
tamponminta vizsgálat.

SZOLGÁLTATÁSAINKTARTALOMJEGYZÉK
LÚGOS TISZTÍTÓSZEREK

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

ALOMHIGIÉNIA

ÉLELMISZERIPARBAN (PT4) HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK

IVÓVÍZ RENDSZER TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

SZEMÉLYI HIGIÉNIA

4. oldal             FOAM B25 
CALGONIT NF422 
ECOFOAM ADVANCED

5. oldal            VIROFOAM 
INCIPROP FARM

9. oldal                GERMICIDAN FF PLUS 
 AZURIN NDI

10. oldal              DES OXI-150 
FORCE 7

11. oldal            GERMICIDAN IODES 
 DES ALC

12. oldal           Incimaxx T 
Incimaxx Des-N

13. oldal            VIREX 
 VIROGUARD 
 KILCOX EXTRA

14. oldal          Calgonit DS680 
Calgonit Sterizid P12 Des

19. oldal            TIXAR 
 STALDREN 
MISTRAL

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK24.oldal

20. oldal            CALGONIT CF312 
 CALGONIT SF504

21. oldal            CALGONIT NF5401 
 CALGONIT DS666

22. oldal            CALGONIT R fluessig spezial 
 CALGONIT DS683

23. oldal            CALGONIT DS622 
 CALGONIT GLUEKILL

15. oldal            CLEAN CL-39K 
 TOP ACID

16. oldal          SOPREXALIN 
INCIMAXX AQUA SD

17. oldal             ORLIN HANDCARE 
SUPRADES HD 
ZAZU

18. oldal          MANOSAN OXY 
DERMADOS karos adagoló

6. oldal             FOAM ACID 
ACIFOAM 
CALGONIT SF520

7. oldal          INCIPROP WET 
AZ SAURE L (AZ SAV)

8. oldal             FOAM MP 
AGRIMAT 
SINTEX

SAVAS TISZTÍTÓSZEREK

SEMLEGES TISZTÍTÓSZEREK



ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSER  
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+36-30/357-8873 
Janosa.Tibor@alpha-vet.hu

TERMÉKMENEDZSER 
Higiéniai minőségbiztosítás, 
állatgyógyszati műszerek
Dömötör Szilveszter
+36-30/460-5934 
domotor.szilveszter@alpha-vet.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ
Kincses Nándor
+36-30/267-5427 
kincses.nandor@alpha-vet.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSER 
(sertés technológia)
Cseszkó Ferenc
+36-30/267-4697 
cseszko.ferenc@alpha-vet.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSER 
(baromfi technológia)
Pál Gábor
+36-30/420-1221 
pal.gabor@alpha-vet.hu

ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSER  
(szarvasmarha, kecske, juh ágazat)
Koppányi Péter 
+36-30/357-2117
koppanyi.peter@alpha-vet.hu

ÉRTÉKESITÉSI VEZETŐ 
(szarvasmarha, kecske, juh ágazat)
Albertzki Zoltán
+36-30/511-2846 
albertzki.zoltan@alpha-vet.hu

ALPHA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT. 
 TELEPHELYEK: 

ALPHA-VET KFT. SZÉKESFEHÉRVÁR 
KÖZPONTI TELEPHELY 
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.  
Tel.: +36-22/534-500 | vevoszolgalat@alpha-vet.hu

ALPHA-VET KFT. BUDAPEST 
H-1194 Budapest, Hofherr A. u. 42.  
Tel.: +36-1/348-3000 

ANITECH ÁLLATTENYÉSZTÉSI  SZAKÁRUHÁZ 
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a  
Tel.: +36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555

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

ALPHA-VET KFT. SZOMBATHELY 
H-9700 Szombathely, Zanati u. 3. 
Tel./Fax: +36-94/511-442; Tel.: +36-30/526-6967

ALPHA-VET KFT. DEBRECEN - INVET KFT. 
DEBRECEN 
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. 
Tel.: +36-52/525-990,

ALPHA-VET KFT. BÉKÉSCSABA 
H-5600 Békéscsaba, Luther utca 13/1. 
Tel.: +36-66/453-790
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Lúgok, komplexképzők, tenzidek 

Összetétel: Lúgok, Szerves komplexképzők, Tenzidek, oldódás közvetítők

Összetétel: Nátrium-hiroxid, 2-(2-butoxyethoxy) etanol, tetrasodium-etilén

     Fő tulajdonságok: 

• Könnyen feloldja a zsírokat, fehérjéket. 

• Az ANTI-GERM®  FOAM B25 stabil habot képez 

     Fő tulajdonságok: 

• Tartós, hosszan tapadó hab

• Klór mentes

• Foszfát mentes 

• Kiváló tisztító hatás

     Fő tulajdonságok: 

• Eltávolítja a zsírt és az egyéb szerves szennyeződéseket erősen szennyezett területekről. 

• Hosszú időn át stabil habot biztosít mind függőleges, mind vízszintes felületeken. 

• Erőteljes tisztító képesség. 

• Teljesen hatékony marad, függetlenül a víz keménységétől.

     Felhasználás:

• Padozat és berendezések (saválló fém és műanyag) habos tisztítására.

• 2-5 %-os oldatban használható.

• 20 perc behatási idő.

• Száradás előtt hideg vízzel szükséges leöblíteni.

     Felhasználás:

• Istállók belső felületeinek és berendezéseinek tisztítására. 

• Koncentráció:2-5%.

• Hatóidő:20-30 perc.

• A behatási idő után tiszta vízzel alaposan leöblíteni.

     Felhasználás:
Az Ecofoam Advanced-et használhatjuk:

• habosító vegyszeradagolóval,

• habpisztollyal, hablándzsával 1%-os koncentrációban normál körülmények között vagy 2%-os koncentrációban 
erős szennyezettség esetén. 

• Hagyjuk 10-30 percig a szennyezettségtől függően, majd alaposan mossuk le tiszta vízzel.

Kiszerelés: 25 kg, 250 kg

Kiszerelés: 24 kg, 235 kg

Kiszerelés: 28 kg, 220 kg

Extra hatékonyságú, hosszantartó tapadást biztosító lúgos habtisztítószer

Lúgos folyékony tisztítószer, saválló felületekre 

Lúgos, folyékony, habzó tisztítószer állattartó üzemek számára

ECOFOAM
ADVANCED

CALGONIT 
NF422

FOAM B25

LÚGOS TISZTÍTÓSZEREK
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel:  Nátrium-hidroxid, Szekunder-alkánszulfonátok, alkilpoliglükozidok

Összetétel:  Nátrium-hiroxid, 2-(2-butoxyethoxy)etanol

     Fő tulajdonságok: 

• Erősen lúgos habtisztító zsírtalanító tulajdonságokkal.

• Alkalmazható szerves anyagok, trágya és egyéb szennyeződések eltávolítására.

• Eukaliptuszos aromája kellemes illatot biztosít.

     Fő tulajdonságok: 

• Eltávolítja a zsírt, és az egyéb szerves szennyeződéseket az erősen szennyezett területeken. 

• Stabil habot biztosít, mind függőleges, mind vízszintes felületeken. 

• Erőteljes tisztító képesség.

• Hosszan tartó hatást biztosító hab.

     Felhasználás:

• Használja nagynyomású mosóval vagy kisnyomású habosítóval végzett lúgos habos tisztításhoz. 

• Alkalmas a szerves lerakódások eltávolítására a külső felületekről. 

• Koncentráció: 2-5% 

• Behatási idő: 30 perc utána öblíteni szükséges.

     Felhasználás:

• Az Virofoam-ot használhatjuk: habosító vegyszeradagolóval,  habpisztollyal, hablándzsával 2-4%-os kon-
centrációban szennyezettségtől függően. 

• Körülbelül 300ml / négyzetméter haboldatot kell kijuttatni, amit 20-30 perc behatási idő után alaposan 
öblítsünk le tiszta vízzel.

Kiszerelés: 26 kg

Folyékony, lúgos vegyhatású tisztítószer mezőgazdasági felhasználásra

INCIPROP 
FARM

Kiszerelés: 28 kg, 220 kg

Hosszantartó tapadást biztosító lúgos habtisztítószer

VIROFOAM

LÚGOS TISZTÍTÓSZEREK

Farm Kovács Kft. - Tiszabercel
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

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

    Fő tulajdonságok: 

• Speciális védelem a horganyzott anyagokra 

• Feloldja a zsírokat, fehérjéket 

• Eltávolítja az ürüléket és a vízköves kiválásokat. 

• Az ANTI-GERM® FOAM ACID stabil habot képez 

    Felhasználás:

• Padozat és berendezések habos tisztítására.

• 2-5 %-os oldatban használható.

• 20 perc behatási idő

• Száradás előtt hideg vízzel szükséges leöblíteni.

Kiszerelés: 25 kg, 250 kg

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

Összetétel: Ortofoszforsav, 2-(2-butoxyethoxy) ethanol

    Fő tulajdonságok: 

• Eltávolítja a vízkövet, és az egyéb szervetlen szennyeződéseket az erősen szennyezett területeken.

• Stabil habot biztosít mind függőleges, mind vízszintes felületeken. 

• Erőteljes tisztító képesség. 

• Hosszan tartó hatást biztosító hab.

    Felhasználás:

• Az ACIFOAM-ot használhatjuk: 
habosító vegyszeradagolóval, habpisztollyal, hablándzsával 1 - 4 % koncentrációban. 

• Kb 300 ml / m² haboldatot kell kijuttatni, majd a habolt felületeket 20-30 perc behatási idő után alaposan le kell 
mosni nagynyomáson, tiszta vízzel.

Kiszerelés: 31 kg, 250 kg

ACIFOAM
Hosszantartó tapadást biztosító savas habtisztító

Összetétel: Ásványi savak; Tenzidek; Oldódás közvetítők

    Fő tulajdonságok: 

• Stabil habot képez

• Eltávolítja az erős szennyeződéseket

• Gazdaságos a használata

    Felhasználás:

• Istállók belső felületeinek és berendezéseinek tisztítására

• Koncentráció: 2-5%

• Hatóidő: 20-30 perc

• Behatási idő után öblítés szükséges

Kiszerelés: 24 kg

CALGONIT 
SF520 Savas, folyékony, habzó tisztítószer állattartó üzemek számára

SAVAS  TISZTÍTÓSZEREK
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Zsíralkoholetoxilátok, Fattyalkoholetoxilátok, Alkylethoxy-propoxylátok, Oktilfoszfonsav

    Fő tulajdonságok: 

• A speciális nedvesítőszer áthatol a trágyán és csökkenti a vízhasználatot illetve a tisztítás időtartamát. 

• Áthatol a trágyán és hatékonyabbá teszi a rákövetkező tisztítási műveletet, amellyel akár 20%-os víz- és időmegta-
karítás érhető el.

    Felhasználás:

• Fújjon a trágyára 1%-os oldatot permetezővel vagy nagynyomású mosóval. 

• Behatási idő:20 perc, utána öblíteni szükséges.

Kiszerelés: 10 kg

INCIPROP 
WET Folyékony, enyhén savas nedvesítő anyag  

állatszállások felületeinek tisztítás előtti előkészítésére.

Összetétel: Foszforsav; Nem ionos tenzid; Inhibitor

    Fő tulajdonságok: 

• Erősen savas így a makacs vízköves szennyeződések ellen is hatékony 

• Eltávolítja a zsírokat, fehérjéket is 

• Inhibitort tartalmaz a fémfelületek korróziójának megakadályozására 
(akár alumínium berendezések is tisztíthatóak vele) 

• Habot nem képez

    Felhasználás:

• Erőteljesen vízköves felületek

• Alkatrészek vízkőtelenítésére

• Hideg vízzel öblítendő

Kiszerelés: 25 kg

AZ SAURE L 
(AZ SAV) Folyékony savas nem habzó tisztítószer, erőteljes vízkőoldó hatással

SAVAS  TISZTÍTÓSZEREK

Narivo Kft. - Muhi



8

Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Felületaktív anyagok segédanyagok 

    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 megtisztított felületekről a szennyeződések marad-
vány nélkül eltávolíthatók.    

• A járműveknek és a berendezéseknek tartós fényt kölcsönöz. A víz tökéletesen lepereg az üvegfelületről és a 
fényezésről. 

    Felhasználás:

• Padozat és berendezések központi illetve mobil habosítóval, valamint kézzel történő tisztítására. 

• Kiválóan alkalmas járművek tisztítására.

• 2 %-os oldatban használható.

• 20 perc behatási idő.

• Száradás előtt hideg vízzel szükséges leöblíteni.

Kiszerelés: 23 kg

FOAM MP
Semleges kézi tisztítószer tehenészetek és állattartó telepek részére.

Összetétel:Biológiailag lebomló komplexképző szerek, Nedvesítő szerek, Lúgok

Összetétel: Anionos felületaktív anyagok, benzolszulfonsav, nem ionos felületaktív anyagok

    Fő tulajdonságok: 

• Élelmiszerszállítók és hűtőszekrények belsejének tisztításához is. 

• Eltávolítja a gyantás keményítő tartalmú szennyeződéseket, a statikus filmet, a diesel a korom és a közúti közle-
kedés során keletkező szennyeződéseket. 

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

    Fő tulajdonságok: 

• Az ANTI-GERM® SINTEX minden élelmiszeripari és mezőgazdasági berendezés, eszköz és jármű kíméletes tisztí-
tására használható. 

• Tisztíja a padlót, a munkaasztalokat, az ajtókat, ablakokat és csempéket. Nagyon alaposan tisztítja a szállítóesz-
közöket, és védi a fényezést. 

• A PVC anyagú teherautó ponyvákat nem roncsolja, mivel a termék nem tartalmaz lágyítószereket.

    Felhasználás:

• Szórás, habosító berendezés (vizes előöblítés, 3-8%-os oldat felhordása habosító berendezéssel, nagynyomású 
öblítés (80-100 bar 10 cm távolság). 

• Jármű mosó gépek (mosóberendezés gyártójának utasítása szerint). 

• Vegyszeradagolós automata nagynyomású mosórendszerek (állítsa be úgy, hogy a lándzsa végén kilépő mosóol-
dat 0,5-2% koncentrációjú legyen (vizes elő és utóöblítés javasolt)

    Felhasználás:

• Kézi mosogatáshoz készítsünk a szennyeződés mértékének megfelelően 0,2-2%-os oldatot.

• Kijuttatható habosító beendezéssel is 1-2%-os koncentrációban, majd 20 perc behatási idő után öblítsük le 
a felületet. 

Kiszerelés: 10 kg

Kiszerelés: 23 kg

AGRIMAT

SINTEX

Antisztatikus karosszéria sampon

Lúgmentes tisztítószer kézi tisztításhoz

SEMLEGES TISZTÍTÓSZEREK
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Glutáraldehid, didecil-dimetil-ammónium-klorid

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

    Felhasználás:

• Padozat, oldalfalak, mennyezet, valamint az istálló berendezési tárgyainak fertőtlenítésére ajánlott.

• Permetezéssel és meleg ködképzéssel juttatható a felületekre.

• 0,5 %-os oldatban használható.

Kiszerelés: 10 kg

GERMICIDAN 
FF PLUS Koncentrált formaldehid-mentes istálló-fertőtlenítőszer 

Kijuttatás:  permet, köd

 ASP 
ellen is

Összetétel: Glutáraldehid, Quatemer Ammóniumsók

    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 elszíntelenedéssel jelzi az oldat cseréjének 
szükségességét. Kék színről sárgászöldre váltáskor az oldatot már fel kell újítani.

    Felhasználás:

• Padozat, oldalfalak, mennyezet és az istálló berendezési tárgyainak fertőtlenítésére készült.

• A kezelt felületekről nem kell leöblíteni, hagyni kell rászáradni.

• Kiválóan habzik, de permetezéssel is kijuttatható a felületekre.

• 2-3 %-os oldatban használható.

• 30 perc behatási idő.

Kiszerelés: 20 kg, 200 kg

AZURIN 
NDI Tömény fertőtlenítő oldat vízzel történő hígításhoz.

Kijuttatás:  permet, hab

 ASP 
ellen is

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Molnárfarm 2000 Kft. - Tiszatenyő
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Biocid aktív anyag: Perecetsav 150 g/kg; Hidrogénperoxid 230 g/kg 

    Fő tulajdonságok: 

• A Des Oxi-150 egy erősen koncentrált baktericid és fungicid tulajdonságú folyékony fertőtlenítőszer 

• A Des Oxi-150 tökéletes fertőtlenítő és baktérium-gátló hatása perecetsav és hidrogénperoxid tartalmán alapul.  

• A Des Oxi-150 egy gyorsan ható, nem habzó termék. 

• A Des Oxi-150 hatékony a hideg vízben az összes mikroorganizmus csoport ellen, beleértve a spóraképző orga-
nizmusokat és a vírusokat. 

• Nem károsítja az alumíniumot, a saválló acélt és a horganyzott felületeket.  

    Felhasználás:

• Padozat, oldalfalak, mennyezet, valamint 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.

Kiszerelés: 24 kg, 220 kg

DES  
OXI-150 Folyékony, savas, (DVG által belistázott) fertőtlenítőszer a farmok számára. 

Kijuttatás:  permet

Összetétel: Glutáraldehid, quaterner ammónium, vegyületek, izopropil alkohol

    Fő tulajdonságok: 

• Nagy hatékonyságú, 3 komponensből álló professzionális fertőtlenítőszer. 

• Alkalmazható az állategészségügy területén és az állattenyésztésben a padozat és a mosható felületek fertőtle-
nítésére egyaránt.

    Felhasználás:

• A baktericid és yeasticid hatást 0,5%-os, a virucid hatást 1%-os koncentrációban éri el.

• 1%-os oldata használható lábbeli fertőtlenítésre, kerékmosó medencében és járművek permetezéssel vagy 
fertőtlenítő kerettel történő fertőtlenítésére. 

• Nem korrozív, bármilyen felületen egyaránt alkalmazható. Behatási idő: 30 perc. 

• Stabil habot képez, de kijuttatható permet formájában és ködképző berendezéssel is.

Kiszerelés: 0,5 kg, 10 kg, 22 kg

FORCE 7
Koncentrált folyadék, kizárólag  foglalkozásszerű felhasználásra

Kijuttatás:  permet, hab, köd

 ASP 
ellen is

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Katona Tamás EV. - Pincehely
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Jód 20,000 ppm; Foszforsav

Összetétel: Etanol 250g/kg, Propán-1-ol 350 g/kg

    Fő tulajdonságok: 

• A Germicidan Iodes jódtartalmú fertőtlenítőszer, az istállók épületeinek, belső felületeinek, berendezési tárgyainak, 
eszközeinek, és különféle szállító berendezéseinek fertőtlenítésére készült. 

• Előírásszerű használata mellett nincs szükség légzésvédelemre és az istállórészek fertőtlenítése elvégezhető a 
közös légtérben tartózkodó állatok jelenlétében is.

    Fő tulajdonságok: 

• Gyorsan ható fertőtlenítőszer, mely használható eszközök, szerszámok, gumicsizmák, felületek fertőtlenítésére.

• Gyors és széles hatásspektrum a baktériumokkal és gombákkal szemben

• Nincs szükség öblítésre, maradék nélkül elpárolog.

    Felhasználás:

• Permetezéssel vihető fel a felületekre, 

• Baktériumok és élesztőgombák ellen 1:200 szoros hígításban (0,5%-os oldat) alkalmazható. 

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

• Burkos vírusok (pl. madárinfluenza vírus) elpusztítására 1%, 

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

• Nem kell öblíteni, hagyni kell rászáradni a felületre.

• Ajánljuk tenyésztojások fertőtlenítésére 2%-os koncentrációban.

    Felhasználás:

• A DES ALC használatra kész oldat. 

• A kezelendő felületeket / tárgyakat alapos tisztítás után kell a hígítatlan termékkel lepermetezni, amíg az egész 
felület nedves nem lesz. 

• Behatási idő: 2 perc

Kiszerelés: 10 kg

Kiszerelés:  8 kg

GERMICIDAN 
IODES

DES ALC

Koncentrált, stabilizált jód tartalmú fertőtlenítőszer

Baktericid és fungicid hatású alkoholos fertőtlenítőszer

Kijuttatás:  permet

Kijuttatás:  permet

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Cserna Tibor EV. - Dég



12

Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Glutáraldehid, quaterner ammónium vegyületek

Összetétel: Ecetsav, Hidrogén-peroxid, Perecetsav, Alkiléterszulfát, Oktánsav

    Fő tulajdonságok: 

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

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

    Fő tulajdonságok: 

• Nagy hatékonyságú mezőgazdasági fertőtlenítő, melynek alkalmazása az állattartás minden területén javasolt. 

• Az Ecolab szabadalmaztatott MixPer Acids® technológiája, peroxi-oktánsav és peroxi-ecetsav kiegyensúlyozott 
keveréke. Ebből adódóan intenzív hatást fejt ki a különböző kórokozók széles tartományára még alacson hőmérsék-
leten (4°C) is.

    Felhasználás:

• Az állattartás valamennyi területén bármely felületre alkalmazható hab formájában. 

• Nem kell öblíteni csak hagyjuk a felületre száradni. 

• Koncentráció: 
Habosításra: 0,5-1%  
Ködképzésre: 25%, de akár permetezéssel is kijuttatható a felületre 0,5-1%-os hígítással.

    Felhasználás:

• Használható habosítva vagy permetezve az állattartásban használt bármilyen felületre. 

• Öblíteni nem szükséges, hagyja rászáradni a felületre. 

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

Kiszerelés: 20 kg, 205 kg

Kiszerelés: 20 kg

INCIMAXX T

INCIMAXX 
DES-N

Folyékony, habképző tulajdonságokkal rendelkező felületferőtlenítő szer 
a mezőgazdaság számára

Összekevert peroxi-vegyületek szingerista hatásán alapuló folyékony 
fertőtlenítőszer

Kijuttatás:  permet, hab, köd

Kijuttatás:  permet, hab

 ASP 
ellen is

 ASP 
ellen is

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Pál Gábor EV - Balmazújváros
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Pentakálium-bisz(peroxi-monoszulfát)-bisz(szulfát), nátrium-hexametafoszfát, szulfaminsav, 
almasav, nátrium-alkil-benol-szulfonát, nátriumdiklor-izocianurát, nátriumszulfát

Összetétel: Glutáraldehid, formaldehid, quaterner ammónium vegyületek

Összetétel: Klorokrezol, glutáraldehid, quaterner ammónium vegyületek

    Fő tulajdonságok: 

• A rezisztencia elkerülése érdekében kivallóan használható a fertőtlenítőszer rotációban, a szokásostól eltérő 
hatóanyaga (Kálium-peroxid), valamint az oxidációs hatásmechanizmusa miatt. 

• Hatékony jelentősebb vírusos, bakteriális, valamint gombás kórokozók ellen alacsony hőmérsékleten, kemény 
vízben, valamint magas terheltség esetén is. 

• Extra gyors, 5 másodperces behatási idő. 

• Biztonságos felhasználhatóság, biológiailag lebomló.

    Fő tulajdonságok: 

• Nagy hatékonyságú, 3 komponensből álló professzionális fertőtlenítőszer. 

• Alkalmazható az állategészségügy területén és az állattenyésztésben a padozat és a mosható felületek fertőtle-
nítésére egyaránt.

    Fő tulajdonságok: 
• Széles spektrumú (baktericid, fungicid, virucid, oocid) – hatékony paraziták (például Eimeria), vírusok, valamint 

baktériumok (például E. coli, Salmonella) ellen is. 

• Hatékony kokcidiózis, cryptosporidium és orsóféreg ellen is. 

• A fenol csoportba tartozó klorokrezol tartalom miatt nem alakulhat ki rezisztencia a hatóanyaggal szemben.

    Felhasználás:

• A Virex port alkalmazza a szükséges hatékonyságnak megfelelően 1- 2%-os koncentrációban, 300-400 ml/m² 
dózisban. Készítsen folyamatos keverés mellett törzsoldatot (mindig a port adagolja a vízhez), majd ezt öntse a 
felhasználandó víz mennyiségéhez.

• A felületekre történő kijuttatáshoz alkalmazzon permetező készüléket, magas nyomású mosót kis nyomáson, 
vagy habosító lándzsát.

• Légtér fertőtlenítésre: a Virex ködképzésre alkalmas, használjunk 1 kg/1000 légköbméter nagyságra.

• Beléptető medencében kerékfertőtlenítésre: 1 %-os oldattal töltse fel a fertőtlenítő medencét. A fertőtlenítő 
oldat szennyeződés (elsötétedik az oldat színe) esetén, de legalább 4-5 naponta cserélendő.

• Gumicsizma fertőtlenítésre: Extra gyors hatásmechanizmusának, és széles antimikrobiális spektrumának 
köszönhetően az egyik leghatékonyabb termék csizmafertőtlenítéshez. Használja 1%-os koncentrációban 
(100g/10L).

• Színváltozással jelzi, ha elvesztette az oldat a hatékonyságát.

    Felhasználás:

• Felületek, berendezési tárgyak fertőtlenítésre. 

• Juttassa ki a Viroguard fertőtlenítőszer 2-3%-os oldatát, alkalmazza kézi vagy magas nyomású mosóval, vagy 
habosító lándzsával kis nyomáson. Minden felületet tökéletesen fedjen be az oldattal, vagy a habbal.

• Légtér fertőtlenítésre: a VIROGUARD ködképzésre alkalmas, használjunk 1l / 1000 légköbméter nagyságra.

    Felhasználás:
• Általános fertőtlenítéshez: használjuk 1-2%-os koncentrációban, 300-400 ml/m² dózisban.

• A konkrét kokcidiózis / cryptosporidium kihívások esetén az ajánlott hígítás 2-4% , ami függ a betegség súlyossá-
gától, és / vagy a környezeti feltételektől is.

• Alkalmazza kézi/motoros permetezővel vagy magas nyomású mosóhoz kapcsolódó habosító lándzsával kis nyo-
máson. Minden felületet tökéletesen fedjen be az épületben az oldattal, vagy a habbal. 

• Légtér fertőtlenítésre: a KILCOX EXTRA ködképzésre alkalmas, használjunk 1l / 1000 légköbméter nagyságra!

Kiszerelés: 95x100g, 5 kg, 10 kg, 20kg

Kiszerelés: 26 kg

Kiszerelés: 5 kg, 27 kg

VIREX

VIROGUARD

KILCOX EXTRA

3 komponensű, széles hatásspektrumú felületfertőtlenítő

Ultraszéles hatásspektrumú fertőtlenítőszer, mely segít megelőzni a súlyos 
betegségek gazdasági kártételét

Kijuttatás:  permet, hab, köd

Kijuttatás:  permet, hab, köd

Kijuttatás:  permet, hab, köd

 ASP 
ellen is

 ASP 
ellen is

Peroxid alapú fertőtlenítő por, az állattartó telepek épületeinek, technológiai 
berendezéseinek fertőtlenítésére

FERTŐTLENÍTŐSZEREK
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Glutáraldehid, didecil-dimetil-ammónium-klorid, etanol

Összetétel: Glutáraldehid, benzil-C8-18-alkil-dimetil-ammónium-klorid, hangyasav

    Fő tulajdonságok: 

• A calgonit DS 680 egy dialdehid, és kvaterner ammónium alapú fertőtlenítőszer állattartó telepek számára. 

• Hatékony baktériumok, gombák és vírusok ellen is. 

• Felületaktív összetevői révén a fertőtleni kívánt felületeket teljes mértékben befedi, így jelentősen nő a fertőt-
lenítő hatás.

    Fő tulajdonságok: 

• Alkalmas istállók, szállító eszközök, járművek, csizmák fertőtlenítésére, illetve fertőtlenítő szőnyegekhez. 

• A termék megbízhatóan, és hatékonyan pusztítja el a burkos-, és a burok nélküli vírusokat, a baktériumokat, és 
a gombákat.

• Habzás mentes, biológiailag lebomló, ajánlott a biogazdaságok számára is..

    Felhasználás:

• Felületek, berendezési tárgyak, gépjárművek és lábbeli fertőtlenítésre: 

• Juttassa ki a a Calgonit DS680 fertőtlenítőszer 2-3%-os oldatát, alkalmazza kézi permetezővel, magas nyomású 
mosóval, vagy habosító lándzsával kis nyomáson. 

• Minden felületet tökéletesen fedjen be az oldattal, vagy a habbal

    Felhasználás:

• A készítmény kijuttatható melegködképző géppel, magas nyomású berendezéssel, vagy háti permetezővel.

• Baktériumok: 0,5%-os oldatot az előzetesen megtisztított felületekre kijuttatni. Hatóidő legalább 15 perc.

• Virucid koncentrációk: 1% baromfi pestis, MKS, rotavírus, parvovírus. Hatóidő legalább 15 perc. 
 0,5% sertéspestis, aujeszky.  Hatóidő legalább 15 perc. 1-1,5% madárinfluenza. Hatóidő 1-5 perc.

• Penész: 1%-os oldatot az előzetesen megtisztított felületekre kijuttatni. Hatóidő 15 perc.

Kiszerelés: 20 kg

Kiszerelés: 10 kg

CALGONIT 
DS680

Semleges, formaldehid mentes fertőtlenítő

Glutáraldehid és kvaterner ammónium alapú istálló fertőtlenítő 
koncentrátum állattartó üzemek számára felületek fertőtlenítésére.

Kijuttatás:  permet, hab, köd

Kijuttatás:  permet, köd

 ASP 
ellen is

CALGONIT
STERIZID P12 DES

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

750 kocás tenyésztelep
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

IVÓVÍZ RENDSZER TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Összetétel:  Kálium-hidroxid, Nátrium-hipoklorit oldat (aktív klór), klóralapú fehérítószerek, foszfonátok

     Fő tulajdonságok: 

• Erős zsír és fehérjeoldó képesség

• Tökéletes emulgeáló képesség

• Nagyon jó fertőtlenítési hatás a nagy aktívklór tartalom miatt

• Erős fehérítő hatás

• Könnyen leöblíthető

     Felhasználás:

• Tehenészetek, állattartó telepek, borászatok és gyümölcsfeldolgozók, termelő telepek számára.

• Az ivóvízrendszert fel kell tölteni a CLEAN CL-39K 2 %-os higított oldatával, majd 30 perc behatási idő után tiszta 
vízzel szükséges átöblíteni.

• Kiváló fehérje oldó hatással rendelkezik. Nem károsítja a gumiból készült alkatrészeket.

• 30 perc behatási idő.

• 2 %-os oldatban használható.

Kiszerelés: 25 kg, 250 kg

CLEAN CL-39K Aktív klór tartalmú lúgos tisztító és fertőtlenítőszer  
farmokon történő felhasználásra 

Összetétel: Szervetlen savak, felületaktív szerek, adalékanyagok

    Fő tulajdonságok: 

• Kiváló hatásfokú vízkőoldó, nem habzó tisztítószer

• Eltávolítja a tej és vízkövet

• Tiszta, színtelen folyadék

• Behatási idő: 30 perc

    Felhasználás:

• Az ivóvízrendszert fel kell tölteni a TOP ACID 2 %-os higított oldatával, majd 30 perc behatási idő után tiszta víz-
zel szükséges átöblíteni. Kiváló vízkőoldó hatással rendelkezik. Nem károsítja a gumiból készült alkatrészeket.

• 30 perc behatási idő.

• 2 %-os oldatban használható.

Kiszerelés: 25, 220 kg

TOP ACID Savas vízkőoldó hatású tisztítószer fejőberendezésekhez, mely oldja 
a tejkövet, és használható egyéb berendezésekben is. 

IVÓVÍZ RENDSZER TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Katona Tamás EV. - Pincehely
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel:  Hidrogénperoxid, stabilizátorok

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit sporexalin egy folyékony, oxidatív hatású, hidrogénperoxid hatóanyagú fertőtlenítőszer. 

• A termék nem habzik, hideg, valamint forró körülmények közt is alkalmazható. 

• Sokoldalúan felhasználható, és alkalmas CIP rendszerekhez, permetezve, vagy áztatásos fertőtlenítéshez élelmi-
szeripari és mezőgazdasági területen.

• Speciális összetételének köszönhetően a calgonit sporexalin forró lúgos oldatokhoz is adagolható 
oxidatív tisztítás erősítő adalékként.

     Felhasználás:

• Közvetlenül a kannából juttassuk be a Calgonit Sporexalint az ivóvíz hálózatba 2%-os koncentrációban. 

• Behatási idő: 30 perc, utána tiszta vizes öblítés szükséges.

Kiszerelés: 25 kg

SOPREXALIN Hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszer

Összetétel: Ecetsav, hidrogén-peroxid, perecetsav, kénsav

    Fő tulajdonságok: 

• Hatékonyan és gyorsan távolítja el a szervetlen maradványokat, valamint az algákat a vezetékekből és az itató-
csészékből. 

• Tisztítási fázisban eltávolítja a biofilmet emellett az állatok jelenléte mellett is adagolható alacsonyabb kon-
centrációban. 

• Segít az ivóvíz mikrobiológiai stabilitásának fenntartásában. 

• Nem okoz ízelváltozás az ivóvízben.

    Felhasználás:

• Ivóvíz fertőtlenítésre alkalmazzon 100 és 300 ppm közötti koncentrációt (0,1-0,3 l/1000 l víz), 

• Vízellátó rendszerek fertőtlenítésére: X%-os koncentráció (=X l/100l víz)

Kiszerelés: 22 kg

INCIMAXX 
AQUA SD

Savas vegyhatású készítmény itatórendszerek 
tisztításához és fertőtlenítéséhez

IVÓVÍZ RENDSZER TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Lipcsei Zoltán EV.- Tószeg
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
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KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Felületaktív anyagok

     Fő tulajdonságok: 

• Kíméletesen, de alaposan tisztítja a kéz bőrét

• Illat és színezékmentes

     Felhasználás:

• Előzetesen megnedvesítjük a kéz felületét és szappanadagoló segítségével kb.  
3 ml-t adagolunk a kézre és azt szétdörzsöljük az egész felületen majd alaposan öblítjük tiszta vízzel

Kiszerelés: 5 kg

Bőrápoló hatású kéztisztító szer (folyékony szappan)

Összetétel: Propán 2-ol, víz

Összetétel: Etanol, 2-hidroxi-bifenil

    Fő tulajdonságok: 

• Alkohol alapú, 

• Tartalmaz parfümolajat és színezéket, 

• Tartós használata sem károsítja a kezet

    Fő tulajdonságok: 

• A Zazu egy praktikus, egyszerűen használható alkoholos kézfertőtlenítő gél.

• Hatásspektrum: baktericid (MRSA), virucid (Hepatitisz B és HÍV vírus inaktiváló), fungicid, tuberkolocid. 

• Allergén mentes.

• 1 literes-es pumpás kiszerelésének köszönhetően könnyen kezelhető.

    Felhasználás:

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

• Sebészeti (állatorvosi beavatkoás esetén is) 5 percig dörzsölje a kezét és az alkarját és tartsa nedvesen.

    Felhasználás:

• Egy borsónyi mennyiséget kell a hígítatlan termékből eloszlatni és a fertőtlenítő hatás érdekében 
30 mp-en át dörzsölni a kezeket. 

Kiszerelés: 5 kg

Kiszerelés: 1 kg

SUPRADES HD

ZAZU

Savas vízkőoldó hatású tisztítószer fejőberendezésekhez, mely oldja 
a tejkövet, és használható egyéb berendezésekben is. 

ORLIN HANDCARE

Alkoholos kézfertőtlenítő gél

SZEMÉLYI HIGIÉNIA
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
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KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Nátrium dodecil szulfát, Nátrium-kapriloil-glutamát, Hidrogén-peroxid

     Fő tulajdonságok: 

• Egy lépésben tisztít és fertőtlenít.

• Széles hatásspektrum.

     Fő tulajdonságok: 

• Univerzálisan alkalmazható viszkozitástól függetlenül krém, folyékony szappan, alkoholos bemosakodó  
adagolására. 

• Gazdaságos felhasználást, pontos adagolást, tiszta, fertõtlenített kezeket biztosít.

     Felhasználás:

• Vigyen fel kb. 3 ml koncentrátumot a száraz, vagy nedves kezekre és dörzsölje be kb. 30 másodpercig. 

• Habosítsa vízzel kb. 30 másodpercig majd alaposan öblítse le folyóvízzel.

Kiszerelés: 1 kg

MANOSAN OXY

DERMADOS 
karos adagoló

Antimikrobiális hatású kézmosó-szer

Fali adagoló készülék a gazdaságos adagoláshoz

     Felhasználás:

• Megbízható mûködés.

• Könnyen kivehetõ, sterilizálható adagolófej ( 121o C, 1 bar nyomás). 

• Alkoholálló felület. 

• Könnyen felszerelhető. 

• Problémamentesen cserélhető adagolóflakon.

• Karos mûködtetésű, higiénés elvárásoknak megfelelő.

• Állítható adagolási mennyiség (0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml).

• Nincs utócsepegés.

• Alkatrészei könnyen tisztíthatók, cserélhetők.

SZEMÉLYI HIGIÉNIA
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
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KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel: Klóramin T

Összetétel: Biocid hatóanyag: Klóramin-T

     Felhasználás:

• Egyaránt alkalmazható sertés-, baromfi-, nyúl- és szarvasmarha állományoknál.

• Az alom és annak nedvességtartalma függvényében szórjon 50-100 g Staldren port a felületre heti 1-2 alkalommal.

• Részletesebb használati útmutatót kérjen szaktanácsadónktól.

     Felhasználás:

• Egyaránt alkalmazható sertés-, baromfi-, nyúl- és szarvasmarha-állományoknál.

• Az alom és annak nedvességtartalma függvényében szórjon 50-100 g Tixar port a felületre heti 1-2 alkalommal.

Részletesebb használati útmutatót kérjen szaktanácsadónktól. 

Kiszerelés: 25 kg

Kiszerelés: 25 kg

Biocid hatóanyagú alomfertőtlenítő

    Fő tulajdonságok: 

• Gátolja a baktériumok növekedését.

• Csökkenti az ammónia kibocsátást.

• Jótékonyan hat az állatra.

• Segít a hasmenés megelőzésében és megfékezésében, a légzési problémák csökkentésében és a lábvég-problé-
mák csökkentésében.

Kiszerelés: 25 kg

MISTRAL Alomkondícionáló szer

STALDREN

     Fő tulajdonságok: 

• Foszfátmentes és pH-semleges, ennek következtében nem károsítja a padozatot és a fém karám elemeket, nem 
szárítja ki az állatok vékony bőrét, ami baktériumos fertőzés vagy betegség táptalaját jelentő horzsolásokat és 
sérüléseket okozhat.

• Nincs szükség kesztyű viselésére a munka során. Olyan mértékben köti meg az ammóniát, hogy mind az emberek, 
mind az állatok számára nem keletkezik légzési nehézséget okozó erős szag.

• Felszívja a párát és nedvességet, ezért magas páratartalmú istállókban is előnyös.

     Fő tulajdonságok: 

• Kíméletes a környezethez, miközben elpusztítja a nem kívánatos, leggyakrabban előforduló baktériumokat és 
gombaspórákat.

• Foszfátmentes, a pH-ja semleges és enyhén lúgos tartományba esik, ennek következtében nem károsítja a padoza-
tot és a fém karámelemeket, nem szárítja ki az állatok vékony bőrét, ami baktériumos fertőzést vagy egyéb beteg-
ség táptalaját jelentő horzsolásokat és sérüléseket okozhat.

• Nagy mértékben megköti az ammóniát, így nem keletkezik az állatok és emberek számára légzési nehézséget oko-
zó erős szag.

• Pára- és nedvességmegkötő hatása következtében alkalmazása előnyös a magas páratartalmú istállókban is.

    Felhasználás:

• Az optimális hatékonyság elérése érdekében az alábbi adagolást és használati gyakoriságot javasoljuk:

- Ellető: 100 g/m²/nap 

- Borjú nevelő ketrec: 150 g/ketrec/nap 

- Pihenőbox: 150 g/nap/fülke 

- Szalmás terület: 500 g/tehén, hetente 3-szor szalma leszórása után 

- Istállóban kikötve: 100 g/tehén tejelés során 

- Száraz lábfürdő: havonta egy hétig

TIXAR Biocid hatóanyagú alomfertőtlenítő

Csak az 

Alpha-Vet-től!

Kizárólagos 

hazai forgalmazók  

vagyunk!

ALOMHIGIÉNIA
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
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KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel:  Nátrium-hidroxid, nátrium-hipoklorit oldat aktív klór, lúgok, komplexképzők, tenzidek

Összetétel:  Foszforsav, salétromsav, nem ionos felületaktív anyagok

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit CF 312 egy folyékony, lúgos, aktív klór tartalmú habtisztító szer az élelmiszeripar, és az italipar 
számára.

• Alkalmas gépek, berendezések, csempézett falak, padozatok tisztítására, és fertőtlenítésére.

• A calgonit CF 312 bármely vízkeménység esetén használható, és könnyen öblíthető.

• Stabil habot képez így könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket is.

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit SF 504 egy sokoldalúan alkalmazható, erősen savas habtisztító élelmiszeripari, és italipari 
felhasználásra.

• A termék ásványi savak, hatékony tenzidek, és emulgeátorok optimális kombinációja, 
 mely nem csak a szervetlen lerakódásokat, hanem a zsírt, és a fehérjét is hatékonyan eltávolítja.

• Könnyen öblíthető, és csillogó felületet hagy maga után.

     Felhasználás:

• A calgonit CF 312 habosító géppel juttatható ki.

• Koncentráció: 3-10%.

• Hatóidő: 10-20 perc (szennyezettség mértékétől függően).

• Használat után a felületeket ivóvízzel alaposan le kell öblíteni.

     Felhasználás:

• A calgonit SF 504 általános felhasználási koncentrációja a szennyeződés mértékétől függően 1 - 5%.

• Hatóidő 10 - 30 perc.

• A felhasználás után a felületeket ivóvízzel alaposan le kell öblíteni.

• Rendkívül gazdaságos, sokoldalúan használható.

Kiszerelés: 24 kg

Kiszerelés: 24 kg

CALGONIT 
CF312

CALGONIT 
SF504

Lúgos habtisztító aktív klórral

Savas habtisztító

ÉLELMISZERIPARBAN (PT4) HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK

Sajtmanufaktúra Kft. - Vésztő
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Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
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KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel:  Nátrium-hidroxid,  nem ionos felületaktiv anyagok

Összetétel:  Nátrium-hidroxid, 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol, amfoter felületaktiv anyagok, alkilamin

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit NF 5401 egy folyékony, erősen lúgos habtisztító élelmiszeripari felhasználásra.

• A termék kiválóan habosodik, és az erős szennyeződéseket is eltávolítja, mint pl. szurok, ráégett keményítő, zsír.

• Elsősorban füstölőkamrák tisztítására ajánlott.

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit DS 666 egy erősen lúgos habtisztító.

• Kiválóan oldja a szerves szennyeződéseket.

• Ajánlott nagy felületek, gépek, berendezések padozatok tisztítására az élelmiszeripar területén.

• Fertőtlenítő hatóanyaga révén egy lépésben, széles spektrumban csökkenti a fertőző csírák számát.

• A termék nagyon stabil, hosszú ideig tapadó habot képez, mely tulajdonsága még függőleges felületeken is 
garantálja a szükséges hatóidőt.

• A calgonit DS 666 kemény víz esetén is használható.

• A calgonit DS 666 egy erősen lúgos habtisztító.

• Kiválóan oldja a szerves szennyeződéseket.

• Ajánlott nagy felületek, gépek, berendezések padozatok tisztítására az élelmiszeripar területén.

• Fertőtlenítő hatóanyaga révén egy lépésben, széles spektrumban csökkenti a fertőző csírák számát.

• A termék nagyon stabil, hosszú ideig tapadó habot képez, mely tulajdonsága még függőleges felületeken is 
garantálja a szükséges hatóidőt.

• Kemény víz esetén is használható.  

     Felhasználás:

• A calgonit NF 5401 habosító géppel, vagy beépített fúvókákkal juttatható ki.

• 20 - 30 perc hatóidő után ivóvízzel le kell öblíteni.

• Adagolás: 5 - 10%

     Felhasználás:

• A calgonit DS 666 habosító berendezés segítségével 2-5% koncentrációban juttatható ki.

• Hatóidő a szennyezettség mértékétől függően 10-40 perc.

• Tisztítás után, a hab megszáradása előtt a felületeket ivóvízzel alaposan leöblíteni.

• Alumíniumra nem ajánlott. 

Kiszerelés: 30 kg

Kiszerelés: 24 kg

CALGONIT 
NF5401

CALGONIT 
DS666

Erősen lúgos habtisztító

Erősen lúgos habtisztító fertőtlenítő hatással

ÉLELMISZERIPARBAN (PT4) HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK
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Áruházaink:
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KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel:  Nátrium-hidroxid, komplexképzők

Összetétel:  Nem ionos felületaktiv anyagok, alkilamin, lúgok, komplexképzők

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit R flüssig spezial egy koncentrált, lúgos, folyékony tisztítószer élelmiszeripari, italipari, és tejipari 
felhasználásra.

• A termék magas arányban tartalmaz komplexképző összetevőket, adagolható vezetőképesség alapján, és nem 
habzik.

• Tisztítás erősítő adalékként aktív klórral keverhető a felhasználási oldat.

• A calgonit R flüssig spezial alkalmas sörfőző üstök automatiks tisztítására, tartályok, tárolók, csővezetékek, 
fölözők, ládák mosására.

• A termék alkalmas alumínium Keg hordók tisztítására is 6°dH vízkeménység felett.

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit DS 683 egy fertőtlenitő hatású alkilamin alapú, gyengén lúgos, felületaktív fertőtlenítőszer. 
Széles hatásspektrumú szer, elpusztítja a gram-, gram+ baktériumokat, az élesztőket, és a gombákat.

• A calgonit DS 683 fertőtlenítő hatását a fehérje szennyeződések alig befolyásolják, jó zsíroldó, szaga 
semleges, és nem korrozívA termék sokoldalúan alkalmazható.

• Alkalmas gépek, berendezések, munka felületek, töltőgépek, padozat, falak fertőtlenítésére az 
élelmiszeriparban, és az italiparban.

• Használható manuálisan, vagy permetezve.

• Az alumíniumot nem támadja meg.

     Felhasználás:

• Koncentráció: 0,3 - 3%

• Hőfok: hideg – 90°C. A felhasználás után a felületeket ivóvízzel alaposan le kell öblíteni.

• A rozsdamentes acél a felhasználási oldattal szemben ellenálló.

• Alumíniumra, és horganyzott fémekre s nem ajánlott.

• Aktív klórral kombinálható. 

     Felhasználás:

• Az optimális higiénia elérése érdekében a calgonit DS 683 használata előtt alapos tisztítás ajánlott.

• Baktericid: 1,5% (15g/L), hideg, 5 perc.

• Levurocid: 1,5% (15g/L), hideg, 15 perc.

• Felületi fertőtlenítő hatás EN13697 4% (40g/l) 5perc, 1% (10g/l), 15 perc.

• Az élelmiszerrel érintkező felületeket ivóvízzel le kell öblíteni. 

Kiszerelés: 28 kg

Kiszerelés: 20 kg

CALGONIT R  
Fluessig Spezial

CALGONIT  
DS683

Erősen lúgos, nem habzó tisztítószer

Fertőtlenítőszer amin hatóanyaggal

ÉLELMISZERIPARBAN (PT4) HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK
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KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT:  
+36-22/534-500 
vevoszolgalat@alpha-vet.hu

Összetétel:  Propán-2-ol

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit DS 622 egy alkoholos fertőtlenítőszer, speciálisan olyan felületekre ajánlott, melyek vizes 
oldattal nem kezelhetők.

• A calgonit DS 622 a kórokozókat rövid időn belül elpusztítja. Különösen alkalmas élelmiszeripari szeletelő, 
csomagoló, és palackozó gépek termelési szünetekben történő fertőtlenítésére.

• A calgonit aldehidmentes, és alkalmas kisebb felületek, alkatrészek, berendezések gyors, manuális 
fertőlenítésére.

     Fő tulajdonságok: 

• A calgonit Gluekill egy speciális termék, amely képes eltávolítani a fém, valamint az alumínium 
felületekről a latex alapú ragasztó maradványokat.

• Elsősorban ládamosó gépek külső, és belső felületének tisztítására ajánlott. Az eddig szükséges erős mechanikai 
tisztítás (spakli, magas nyomás) elhagyható.

• Sok idő takarítható meg.

     Felhasználás:

• A durva szennyeződések alapos eltávolítása után hígítás nélkül kell a felületre kijuttatni.

• 30 cm távolságról permetezni - ajánlott mennyiség 40-50 ml/m² - hatóidő 5-15 perc (20°C)

     Felhasználás:

• A terméket töményen kipermetezni, majd néhány perces hatóidő után ronggyal letörölni.

• A ragasztó maradványokat nehézség nélkül, teljes mértékben eltávolítja. A felhasználás után a felületeket ivóvízzel 
alaposan le kell öblíteni.

• Minden fémen, valamint polietilén, és polipropilén felületeken alkalmazható.

• Egyéb műanyagokon, valamint lakkozott felületeken próbát kell végezni. 

Kiszerelés: 17 kg

Kiszerelés: 9,1 kg

CALGONIT 
DS622

CALGONIT 
GLUEKILL

Alkoholos fertőtlenítőszer

Speciális ragasztóanyag maradvány eltávolító

ÉLELMISZERIPARBAN (PT4) HASZNÁLHATÓ TERMÉKEK

Lipcsei Zoltán EV. - Tószeg



• Overál

• Zöld gumicsizma

• Kötény

• Lábzsák

• Kerbl-karcher 
habosító

• Fertőtlenítő 
szőnyeg

• Fehér gumicsizma

• Habosító 
24 l 2 l tartály

A katalógusban feltüntetett termékképek illusztrációk, melyektől a termékek valóságos formája, színe eltérhet. Az eltérés oka többnyire a kiszerelésbeli különbségekből, 
a termék címkéjének eltérő nyelvi specif ikációjából, továbbá a gyártó által megváltoztatott design-ból adódhat. 20
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KIEGÉSZÍTŐ 
TERMÉKEK


