
AZZURRO to pianowy, zasadowy, uniwersalny środek myjący. Znakomity efekt mycia w niskim stężeniu. 
Bezpieczny dla mytych powierzchni. Produkt premium.
Opakowanie 22 kg  Stężenie robocze 1-2%

CHLOROTECH to pianowy, zasadowy środek myjący. Zawiera podchloryn sodu oraz wodorotlenek sodu. 
Skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne. Do mycia pianowego posadzek, ścian i sprzętu.
Opakowanie 22 kg  Stężenie robocze 2-3%

VULKAN jest wysoce skoncentrowaną mieszaniną aldehydu glutarowego oraz soli czwartorzędowych 
do zamgławiania lub oprysku obiektów hodowlanych. Zawiera ponad 40% substancji aktywnych.
Opakowanie 5 l, 20 l  Stężenie robocze: oprysk, piana 1%, zamgławianie 1 l na 1000 m³  Najsilniejsza dezynfekcja

PROPHYL 2000 jest wieloskładnikowym specjalnym środkiem na bazie aldehydu glutarowego, soli 
czwartorzędowych i chlorokrezolu do oprysku lub zamgławiania obiektów hodowlanych. Dezynfekant.
Opakowanie 20 l  Stężenie robocze: oprysk, piana 1,5%, zamgławianie 1,5 l na 1000 m³

ASEPTOL PRO jest środkiem dezynfekującym (zawiera aldehydu glutarowy i sole czwartorzędowe) 
do oprysku lub zamgławiania. Szczególnie polecany do mat dezynfekcyjnych i dezynfekcji pojazdów.
Opakowanie 10 l  Stężenie robocze: oprysk, piana 1-2%, zamgławianie 1 l na 1000 m³  Środek do mat

OXIDIAN SPECIAL to kwaśny środek dezynfekujący na bazie 15% kwasu nadoctowego i stabilizowanego 
nadtlenku wodoru. Wykazuje szybkie działanie dezynfekcyjne w niskich temperaturach.
Polecany do oprysku na mokro w okresie zimowym.
Opakowanie 10 kg, 20 kg Stężenie robocze  1-2%

FTALOXID to utleniający środek na bazie mononadftalanu magnezu. Do stosowania w formie 
oprysku drobnokroplistego na ściółkę oraz wyposażenie obiektu.
Polecany do mat dezynfekcyjnych w okresie zimowym.
Opakowanie 5 kg  Stężenie robocze 0,5-1%  Środek do mat

ULTRADES 200 jest 2-składnikowym środkiem na bazie aldehydu glutarowego (20%) i soli 
czwartorzędowych (10%) do oprysku lub zamgławiania (na zimno i na gorąco) 
pustych obiektów hodowlanych.
Opakowanie 10 kg  Stężenie robocze: oprysk, piana 1-2%, zamgławianie 1 l na 1000 m³

PROPHYL S to preparat do specjalnej dezynfekcji ukierunkowany na niszczenie oocyst kokcydiów 
oraz mykobakteriozy. Unikalne połączenie chlorokrezolu i kwasu glikolowego pozwala skutecznie
niszczyć endopasożyty drobiu już w 2% stężeniu.
Opakowanie 5 l, 20 l  Stężenie robocze 2%  Kokcydioza
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CHLOROTECH CIP to niepieniący zasadowy środek myjący z chlorem. 
Skutecznie usuwa  zabrudzenia organiczne, glony pozostałości leków i witamin w liniach pojenia.
Opakowanie 12 kg, 24 kg  Stężenie robocze 1-2%

ACIDOTECH SUPER to niepieniący silnie kwasowy środek odkamieniający. 
Skutecznie usuwa  wszelkie osady rdzy, kamienia, wapienia w liniach pojenia. Zawiera kwas solny.
Opakowanie 12 kg, 24 kg  Stężenie robocze 1-2%

DES FOAM PAA jest środkiem na bazie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego do mycia i dezynfekcji linii 
pojenia. Może byc także podawany jako dodatek do wody pitnej w czasie chowu.
Opakowanie 10 kg   Stężenie robocze 1-2%

FUMIFARM to dwuskładnikowy fumigant dezynfekcyjny. Połączone działanie 
aldehydu glutarowego i ortofenylofenolu wykazuje pełne spektrum biobójcze. 
Cząstki dymu penetrują najmniej dostępne miejsca. Zastosowanie – dezynfekcja końcowa.
Opakowanie 25 g, 1000 g, 2000 g Wydajność 25 g - silosy, 1000 g/2000 m³, 2000 g/4000 m³

AERO CLEAN to nowej generacji preparat do dezynfekcji powietrza poprzez odparowanie 
lub zamgławianie. Specjalna kombinacja kwasu mlekowego i nadtlenku wodoru gwarantuje 
wysoką skuteczność przy znikomej szkodliwości produktu.
Opakowanie 5 l, 20 l

MULTIFOG jest nośnikiem poprawiającym charakterystykę mgły w zabiegach zamgławiania na zimno 
i na gorąco. Dozowanie 100-200 ml na 1 litr  roztworu środka dezynfekcyjnego. 
Opakowanie 5 l

FORTECA jest mocno skoncentrowanym środkiem owadobójczym na bazie permetryny i cypermetryny. 
Wysoka zawartość substancji aktywnych (50%) pozwala skutecznie obniżyć populację 
pleśniakowca lśniącego na kurniku.
Opakowanie 1 l, 5 l   Stężenie robocze: oprysk 1%, zamgławianie 1 l na 6000 m³  Pleśniakowiec lśniący

RM OFF jest pieniącym, silnie skoncentrowanym środkiem do mycia wszelkich powierzchni na fermach 
drobiu, gdzie pojawił się ptaszyniec kurzy. Produkt jest bezpieczny w aplikowaniu, nie powoduje korozji, 
nie zawiera substancji toksycznych. Może być stosowany w gospodarstwach ekologicznych.
Opakowanie 10 kg   Stężenie robocze: 10%  Ptaszyniec kurzy

MISTRAL to specjalna mieszanka krzemionkowa do kontroli populacji ptaszyńca kurzego. 
Może być zastosowana  w formie opylania (na sucho) lub emulsji wodnej. Zabiegi powtarzać cyklicznie.
Opakowanie 25 kg   Stężenie robocze: opylanie 100%, oprysk 20%
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