
AZZURRO – bezpieczny, wydajny i wysoce skuteczny środek myjący. Doskonała piana 
zapewnia lepszy efekt mycia dzięki dłuższemu czasowi kontaktu z mytymi powierzchniami. 
Preparat jest idealny do mycia powierzchni narażonych na korozję.
Opakowanie 23 kg     Stężenie robocze 1-2%

ACIDOTECH – kwaśny preparat do okresowego mycia powierzchni 
w celu usunięcia wszelkich osadów mineralnych.
Opakowanie 22 kg     Stężenie robocze 2-5%

FOAMTECH ALKA – zasadowy, uniwersalny środek myjący . 
Doskonała piana zapewnia lepszy efekt mycia dzięki 
dłuższemu czasowi kontaktu z mytymi powierzchniami.
Opakowanie 22 kg     Stężenie robocze 2-3%

CHLOROTECH – zasadowy środek myjący z aktywnym chlorem. 
Przeznaczony przede wszystkich do mycia posadzek i ścian 
oraz doczyszczania trudnych do usunięcia zabrudzeń.
Opakowanie 22 kg     Stężenie robocze 2-5%

CHLOROTECH CIP – zasadowy środek myjący z aktywnym chlorem 
do mycia skrzynek, koszy i tac wylęgowych w myjniach tunelowych. 
Optymalne mycie w temp. 40-55 °C.
Opakowanie 24 kg     Stężenie robocze 0,5%

ACIDOTECH CIP – kwaśny preparat do okresowego odkamieniania myjki skrzynek.
Opakowanie 22 kg     Stężenie robocze 5-10%
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Bioasekuracja wylęgarni
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FOAMTECH ALKA – zasadowy, uniwersalny środek myjący.

CHLOROTECH – zasadowy środek myjący z aktywnym chlorem.

ULTRADES – neutralny środek do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni na wylęgarni. Uniwersalny 
w użyciu: piana, oprysk lub zamgławianie. Oparty na specjalnej mieszaninie soli czwartorzędowych.
Opakowanie 10kg     Stężenie robocze 1-2% (oprysk, piana)  zamgławianie 1,5 l na 1000 m³

ASEPTOL PRO – neutralny środek do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni na wylęgarni. 
Uniwersalny w użyciu: piana, oprysk lub zamgławianie. Oparty na specjalnej mieszaninie 
soli czwartorzędowych oraz aldehydu glutarowego.
Opakowanie 10 L     Stężenie robocze 1-2% (oprysk, piana)  zamgławianie 1,25 l na 1000 m³

VULKAN – najsilniejsza dezynfekcja – wysoka koncentracja soli czwartorzędowych oraz 
aldehydu glutarowego. Skuteczność biobójcza potwierdzona na 35 patogenach.
Opakowanie 10 L     Stężenie robocze 0,3-0,8% (oprysk, piana)  zamgławianie 1 l na 1000 m³

AZZURRO – bezpieczny, wydajny i wysoce skuteczny środek myjący. 
Preparat doskonale myje przestrzeń ładunkową oraz nadwozie pojazdu. Bezpieczny dla powierzchni.
Stężenie robocze 2%

ASEPTOL PRO – neutralny środek do dezynfekcji pojazdów przewożących jaja i pisklęta. 
Aplikacja w formie oprysku, piany lub zamgławiania.
Stężenie robocze 2%

FUMIFARM – nowoczesny fumigant dezynfekcyjny oparty na synergistycznym działaniu 
aldehydu glutarowego i ortofenylofenolu. Do dezynfekcji komór, pomieszczeń i pojazdów.

FUMIECO – fumigant dezynfekcyjny oparty na kwasie glikolowym.

SEPTICA – mydło bezzapachowe.

COMBI DES – dezynfekcja rąk.

ULTRADES i ASEPTOL PRO – Środek do mat deznfekcyjnych.
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