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TECHNIKA
ZAMGŁAWIANIA

Zamgławiacze termiczne – urządzenia wytwarzające mgłę termo-pneumatycznie. Znajdują zastosowanie w szklarniach, 
sadownictwie, pieczarkarniach, obiektach inwentarskich (kurniki, chlewnie), magazynach i przechowalniach oraz w terenie otwartym 
(zwalczanie  komarów,  meszek  i  much).  Dostosowane  do  aplikacji:  dezynfekantów,  insektycydów  i  fungicydów.

TS – 35A

Ekonomiczny zamgławiacz termiczny o kompaktowej budowie i uniwersalnym zastosowaniu.

- zasięg: 30 metrów - pojemność zbiornika cieczy: 6 litrów

- waga (pusty): 7,9 kg - wydajność (przepływ): 8-42 l/h w zależności od dyszy i typu cieczy

Standardowy zamgławiacz termiczny o kompaktowej budowie i uniwersalnym zastosowaniu.

- zasięg: 40 metrów - pojemność zbiornika cieczy: 6 litrów

- waga (pusty): 9,1 kg - wydajność (przepływ): 8-42 l/h w zależności od dyszy i typu cieczy

Średni zamgławiacz termiczny do stosowania na większych obiektach. 

Możliwość montażu dodatkowego zbiornika cieczy.

- zasięg: 60 metrów - pojemność zbiornika cieczy: 6 litrów (dodatkowo 25 litrów)

- waga (pusty): 9,5 kg - wydajność (przepływ): 8-80 l/h w zależności od dyszy i typu cieczy

Duży zamgławiacz termiczny do stosowania w większych obiektach wyposażony w duży zbiornik 

cieczy roboczej. Montaż na wózku lub na pojazdach. Pilot zdalnego sterowania

- zasięg: 100 metrów - pojemność zbiornika cieczy: 60 litrów

- waga (pusty): 47 kg - wydajność (przepływ): do 200 l/h w zależności od dyszy i typu cieczy

TS – 36S

TS – 75L

TS – 95

MULTI FOG Środek wspomagający zamgławianie

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

STOSOWANIE

MULTI FOG jest preparatem wspomagającym proces zamgławiania termicznego i ULV w postaci płynnego 

koncentratu. Znacząco poprawia słabe właściwości zamgławiające wody jako nośnika większości środków 

owado- i grzybobójczych oraz środków dezynfekcyjnych. Preparat zmniejsza wielkość kropli przez co 

zwiększa zasięg zamgławiacza i wydłuża czas utrzymania  się  mgły  w  powietrzu.

Dzięki specjalnej formulacji zawierającej m.in. olej lniany środek jest praktycznie nieszkodliwy dla środowiska 

oraz ludzi. Nie jest drażniący ani żrący. Znakomicie się sprawdza przy zamgławianiu preparatami kwaśnymi. 

Specjalny  skład  sprawia,  że  MULTI FOG  posiada  właściwości  adiuwantu: 

- znacznie poprawia skuteczność zabiegu

- nie zwiększa wilgotności w obiekcie

- zmniejsza zużycie chemikaliów

- poprawia przyswajalność substancji w przypadku środków ochrony roślin.

MULTI FOG może być stosowany w:

- obiektach inwentarskich - wylęgarniach

- szklarniach i tunelach - magazynach

- pieczarkarniach - zakładach przemysłu spożywczego.

DEZYNFEKCJA TERMICZNA i ULV

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN i PREPARATY OWADOBÓJCZE

- dozowanie: 100 ml na każdy 1 litr cieczy roboczej. 

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
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PROPHYL 2000
WIELOFUNKCYJNY PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY
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KOKCYDIOZA

SUBSTANCJE AKTYWNE:

– aldehyd glutarowy 130 g/l

– czwartorzędowe związki amoniowe 100 g/l

– chlorokrezol 50 g/l

Ponad 80%dezynfekantówdostępnych na rynku opar-
tych jest o różne kombinacje aldehydów i czwarto-
rzędowych soli amonowych. Prophyl 2000 oferuje 
3 różne aktywne substancje czyli najlepszą rotację 
czynników biobójczych, które sumarycznie są bardzo 
efektywne w zwalczaniu wirusów, bakterii i grzybów 
przy bardzo niskiej korozyjności. Nie zawiera rako-
twórczego formaldehydu. Składniki Prophyl 2000 
z łatwością przełamują biofilm i jednocześnie nie 
ulegają dezaktywacji w obecności pozostałości materii 
organicznych. Uniwersalny w zastosowaniu: piana, 
oprysk grubokroplisty lub zamgławianie termiczne. 
Stężenie preparatu na poziomie 0,8% niszczy więk-
szość wirusów, bakterii i grzybów (maksymalne 
zalecane stężenie dla pełnej efektywności działania to 
1,5%). Prophyl 2000 zawiera w swoim składzie fenol 
(chlorokresol) który jest skuteczny w zwalczaniu 
oocyst kokcydiów. W profilaktyce kokcydiozy zaleca 
sie zastosowanie preparatu w formie oprysku na 
mokro w stężeniu 3,0-5,0%.

AKTYWNOŚĆ BIOBÓJCZA 
WOBEC WYBRANYCH DROBNOUSTROJÓW:

– Escherichia Coli, Myxomatose, 
Infectious broncihititis, Aujesky: 0,2%

– Salmonella enteritidis: 0,3%

– Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, 
Newcastle disease: 0,4%

– Aspergillus versicolor, 
Cladosporium cladosporioides,

Avian Influenza (H5N1): 0,5%

– Gumboro Disease: 0,75%

– Aspergillus fumigatus, 
Absidia corymbifera: 0,8%

– ECBO bovine virus, 
Foot and Mouth disease: 1,0%
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