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ALKALISK RENGØRING

DESINTEC® StallClean Basis
StallClean Basic er et fl ydende, meget basisk skumrengø-
ringsmiddel til stalde. Især egnet til at fjerne kraftig smuds, 
bestående af fedt, protein og afføring fra stengulve, fl iser, træ, 
rustfrit stål, armaturer, glas og syntetiske materialer. 
Er IKKE egnet til køretøjer. Har en pH på 12,5, god skumme-
evne og er egnet til alle vandhårhedsgrader.
Stalden skal være fugtig og være groft rengjort på forhånd. 
Tåler frost. 
Udlægges i en 2 - 5% opløsning på alle gulve, vægge og udstyr.
Indvirkningstid: op til 30 minutter (må ikke tørre ind).
Emballage: 
18690 26 kg
18691 260 kg

DESINTEC® StallClean Profi 
StallClean Profi  er et stærkt alkalisk staldrengøringsmiddel. 
Med ekstra god og langtids skummeevne. Velegnet 
til fjernelse af stærke og komplekse lag af fedt og proteiner.Ved 
udlægning med skumudstyr sikres højt udnyttelse af rengørings-
midlet pga. lang kontakttid mellem snavs og rengøringsmiddel. 
StallClean Profi  skal bruges i en  brugsopløsning: 1-5%. Produk-
tet har en unik bedre vedhæftnings- og indvirkningsevne end 
andre lignende produkter. StallClean er også egnet til slagterier 
og mejerier. Er IKKE egnet til køretøjer.
Emballage: 
18677 22 kg
18678 230 kg

DESINTEC® FL-R2
FL-R2 er et fl ydende surt rengøringsmiddel til malketanke og 
overfl ader i rustfrit stål. FL-R2 fjerner hårdnakkede ikke-
organiske belægninger som kalk, mineraler og rust. Virker ikke 
korrosivt på overfl ader af aluminium, tin og kobber og deres 
legeringer. Overfl ader og udstyr skummes ind og afrenses, efter 
ca 15 minutters indvirkningstid, med højtryksrenseren.
Emballage: 
18646 12 kg

Total Soap 112
Universal rengøringsmiddel med miljømæssig bred sammen 
sætning. Kan anvendes i lav- og højtryksrenser samt hedvands-
renser. Indvirkningstid ca 15 – 30 minutter alt efter opgavens 
art. Indeholder antikorrosionsmidler.
Emballage: 
18837 20,6 kg
18838 206 kg
18839 1.030 kg

DESINTEC® AH-Tec
Flydende, stærkt alkalisk rengøringsmiddel til vand- og våd 
fodersystemer. Til rørsystem bruges DESINTEC® AH-Tec i en 
koncentration på 1 - 5%. Indvirkningstid: 2 timer. Lad det ikke 
tørre. Skyl grundigt med vand inden ibrugtagning. Rengørings-
opløsningen må ikke komme i foder eller vand.
For at få den optimale rengøring skal AH-Tec efterfølges af en 
desinfektion med WH-R Aktiv Plus.
Emballage: 
18637 27 kg
18638 280 kg

BLANKER
OP

Novaclean
Til regøring af stalde. Kan udlægges som skum via lavtryksan-
læg. Brugsopløsning: 1 – 4%. Virketid: 10 – 30 min.
Emballage: 
27115 10 liter

Foam 32T
Stærkt alkalisk staldrengøringsmiddel. Ekstrastabil, langtidshold-
bar skum. Udlægning med skumudstyr sikrer høj udnyttelse af 
midlet p.g.a. lang kontakttid mellem snavs og rengøringsmid-
del.
Brugsopløsning: 1 – 5%
Emballage: 
27117 22 kg

RENGØRING AF VAND- OG VÅDFODERSTRENGE

SUR RENGØRING/AFKALKNING
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DESINFEKTION

DESINTEC® FL-des GA
Er et bredspektret og langtidsvirkende desinfektionsmiddel til 
stalde uden dyr, staldudstyr, udleveringsvogne, transport-
materiel og til fodbad. Indeholder Glutaraldehyd. 
Har dokumenteret effekt mod bakterier, svampe og virus.
Efter grundig rengøring påføres FL Des GA i en 1-2% opløsning. 
Med en indvirkningstid på mellem 1 - 2 timer.
Kan anvendes som varm- eller koldtågedesinfektion.
Emballage:
18692 10,1 kg 19405 202 kg
18693 25,25 kg 19109 1.010 kg

DESINTEC® Peroxx Liquid
Effektivt overfl adedesinfektionsmiddel med skummende 
egenskaber baseret på en unik kombination af pereddikesyre 
og peroktansyre. Kan bruges i stalde med dyr.
DESINTEC® Peroxx Liquid giver en forbedret baktericid, fungicid 
og virucid effekt selv ved lave temperaturer. Spray eller skum 
en rengjort og skyllet fl ade med en 0,5% - 1% opløsning af 
DESINTEC® Peroxx Liquid, indvirkningstid 30 - 60 min. (af-
hængig af forholdene). For maximalt virkning bruges 2% med 
en indvirkningstid på 30 - 60 min. (afhængigt af forholdene).
Emballage: 
18675 10 kg
18676 20 kg

Desinol Ekstra
Anvendes til fl ade-og tågedesinfektion i stalde uden dyr,
transportmateriel og inventar. Velegnet til varm-og koldtågedes-
infektion. Godkendt til kartoffelhuse.Minimerer smittetrykket 
ved Digital Dermatitis (klovpleje). Indeholder glutaraldehyd
og kvartenære ammoniumforbindelser. Biologisk nedbrydelig. 
Efter grundig rengøring påføres Desinol Ekstra i en 1,5% 
opløsning. Varmtågedesinfektion: 1 liter + 2 liter vand pr 400 
kubikmeter. Koldtågedeinfektion: 1 liter og 10 liter vand til 
400 kubikmete.r Klovbade: 5% opløsning.
Klovspray: 25% opløsning sprøjtes direkte på klovene.
Emballage: 
210095 20 liter

PerOxytabs
Peroxytabs indeholder kaliummonopersulfat, maliensyre og 
sulfaminsyre. Anvendes som Oxiderende desinfektionsmiddel 
til brug ved fl ade-desinfektion i stalde med og uden dyr og 
dyppe-desinfektion. Angriber ikke overfl ader. Kan bruges i høj- 
og lavtryksrenser. 2 tabletter til 10 liter vand.
Emballage: 
210273 50 stk.

DESINTEC® FL-des Allround
Perfekt valg af overfl ade desinfektionsmiddel i bygninger og 
stalde, hvor dyr opholder sig.  Bekæmper coccidier og 
ormeæg i samme arbejdsgang. Kan udlægges med høj- eller 
lavtryksudstyr, koldtåge forstøver og som dyppe desinfektion. 
Dokumenteret effekt, DVG godkendt. Et to-komponent produkt 
A + B. Vigtigt: Komponent A (10 kg) og komponent 
B (5 kg) anvendes altid i forholdet 2:1
Emballage: 10 kg + 5 kg
19344 16,5 kg

  Desinfektion mod bakterier,  Desinfektion mod coccidier
  svampe og virus (bakterier, svampe og virus bekæmpes også)

Komponent A   1,0 % 3,0%

 Komponent B  0,5 % 1,5%

 Brugsopløsning pr. m2:   0,4 liter 0,4 liter

 Over� ade faktor:   1,7.  Standard behandling 1,7. Standard behandling.

 Mængdeudregning: 100 m2 stald x 1,7 = 170 m2 behandlingsoverfalde 100 m2 stald x 1,7 = 170 m2 behandlingsover� ade

  170 m2 x 0,4 liter = 68 liter brugsopløsning 170 m2 x 0,4 liter = 68 liter brugsopløsning

 Forbrug: 1,0 % Komponent A = 0.68 liter 3,0% komponent A = 2,04 liter

  0,5 % Komponent B = 0,34 liter 1,5% komponent B = 1,02 liter

Godkendt af MARK OG SPENCER

Bayocide
Special desinfektionsmiddel til overfl ader i stalde, mod parasit 
æg, bakterier, sporer, svampe og virus. Mod coccidieæg og 
ormeæg anvendes Bayocide i en brugskoncentration på 2%, 
der anvendes 0,4 ltr. brugsopløsning pr. kvm.  Skal ikke 
fjernes - men udtørre.
Emballage: 
371 2 liter

Skum applikator til Bayocide
Tilsluttes den almindelige vandforsyning. Beholder på 3 liter.
Emballage: 
373 1 stk.
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VANDDESINFEKTION

DESINTEC® WH-R-Aktiv Plus
Er et innovativt desinfektionsmiddel til kontinuerlig desinfektion 
af drikkevand og drikkevandssystemer i stalde.
Fjerner effektivt biofi lm og mineralske belægninger i vandsyste-
met, således at de desinfi cerende stoffer kan arbejde på rene 
overfl ader. Må ikke anvendes sammen med stoffer som ikke er 
modstandsdygtige overfor syrer og oxiderende midler.
Emballage: 
18679 11 kg
33919 20 kg

De naturlige stoffer, som er i drikkevandet, afl ejrer sig i form af kalk, ok-
ker og mangan på vandrørernes inderside. Derudover afl ejres også alger, 
svampe og bakterier i vandsystemet. Dette bioslim kan være nærende 
grobund for skadelige kim og bakterier, der trænger ind i systemet ved 
ventiler eller gennem medicinblandere. Ved de moderne produktionsfor-
mer, som vi anvender i dag, har vi ofte stillestående vand, hvor de skade-
lige bakterier har rig mulighed for opformering. Det er derfor en god ide at 
sætte rengøring og desinfektion af vandsystemet i system.

TC-Clean
Anvendes til affedtning, lastbilvask, containervask, vask af værk-
stedsgulve, rengøring af traktor, landbrugsmateriel, glas fi berbåde, 
campingvogne o.l. Kan også anvendes til afvask af stald og stald-
inventar. TC-Clean har gode fedt- og olieemulgerende egenskaber 
og angriber ikke aluminium. Opfylder kravene til hurtigseparerende 
rengørings- og affedtningsmidler (IVL-test 2). Bruges i koldt vand, 
men varmt vand er altid med til at give en bedre effekt. Brug 
aldrig TC-Clean på en varm overfl ade. Lægges ud som skum på 
hele materiellet, lad virke i ca 3-4 min. må ikke tørre ind. Vask 
med blød børste. Skyl al TC-Clean af med lav- eller højtryk for at 
undgå lakskader. Ved meget svære opgaver sættes i blød i vand før 
vaskeproces. For at beskytte materiellet og bevare vaskeresultatet, 
vasker man til sidst med autoshampoo med voks f.eks. Blanco 
Wash i en blanding på 3-4%. Se i øvrigt datablad inden brug. 
Emballage: 
19493 20 liter
19361 200 liter
19362 1.000 liter

RENGØRING AF TRANSPORTMATERIEL

Kvanol 50%
Et koncentreret og effektivt middel mod bakterier, svampe & 
belægninger på overfl ader udendørs. Kvanol 50 dræber bakterier 
og svampe. Fjerner mug og andre belægninger på sten, træ & 
murværk. Fjerner dårlig lugt. Langtidsvirkende mod svampe og 
belægninger.
Overfl aderne overbruses med en 2% opløsning. Bedst effekt opnås, 
hvis temperaturen ved udlægningen er over 12 grader.
Emballage: 
210310 50% - 20 liter
210312 50% - 200 liter 
210315 50% - 1.000 liter

Kvanol 10%
Anvendes i en brugsopløsning på 10%.
Emballage: 
210280 10% - 1 liter 210290 10% - 5 liter
210300 10% - 10 liter

Blanco Wash
Rengørende og voksbevarende shampoo til alle slags køretøjer.
Kan bruges til både manuel og maskinel vask. Er forrygende 
effektiv. Rengør i dybden. Beskytter og efterlader lakken skinnende 
blank. Brug Blanco Wash regelmæssigt. Gør næste vask væsentlig 
nemmere. Meget koncentreret. Kan påføres med højtryksrenser og 
lavtrykssprøjte. Blanco Wash skal afskylles efter vask. Dosering: 
0,5% i skumpistol eller 0,2-0,4 dl. pr. 10 l. vand.
Emballage: 
19381 5 liter

IO Power/Aqua Des
Effektiv til støvlebade og fl adedesinfektion. Effektiv overfor 
bakterier, sporer og svampe
Emballage: 
210200 10 liter

Transportsæbe/Rens
Til vask/affedtning af tankbiler, lastbiler, containere, presenninger 
og andet i alle typer industri.
Dosering: 2-10% eller afhængig af opgavens sværhedsgrad. 
Indeholder: Natriumhydroxid.
Emballage: 
30709 21 kg

RinseWax
Skyllevoks som ved anvendelse giver en hurtigere tørrende effekt 
på biler, førerhuse og anhængere mm.
Voksen gør overfl aden vandafvisende, hvorved vandet danner 
dråber og let blæses af overfl aden.
Rinse Wax anvendes i automatiske vaskeanlæg samt påføres 
manuelt ved brug af tryksprøjte..
Emballage: 
33466 5 liter
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KLOVPRODUKTER

Undlad aldrig forebyggende behandling, da smitten hurtigt kan infi cere 
store dele af besætningen. Behandl altid indkøbte dyr og glem i den for-
bindelse ikke kvierne.
For at få fuld udbytte af klovmidlet er det vigtigt at klovene/klovspalten 
spules ren.

FloorCal pH12
FloorCal pH 12 er et specielt udtørrings- og strøelsesprodukt til 
kvægstalde. Er desuden velegnet til tørklovbade. Anvendes på 
gange og opholdsarealer samt i sengebåse.
FloorCal pH 12 udtørrer og hæver pH i miljøet, hvor den anven-
des, derved dræbes bakterierne og smittetrykket reduceres.
Emballage: 
18401 25 kg
17845 Bigbag 1.000 kg

MÅ ANVENDES 
AF ØKOLOGER

Agrosan DRY DES+
Udtørrings- og desinfektionsgranulat. Til alle stalde og husdyr. 
Stærkt absorberende. Desinfi cerende effekt. Velegnet til neu-
tralisering af urinlugt. Forbedrer det indendørs klima i stalden. 
Bekæmper fl uelarver.
Emballage: 
19458 25 kg

Klovsok til Hoof Gel
En færdig forbinding, der er klar til at montere. Er vandafvisende 
og elastisk, som holder væske fra omgivelserne ude og bevirker 
at sokken bliver siddende. 
Indvendig er der forbindsstof.
Emballage: 
17967 10 stk. X-large - rød
19412 10 stk. Large - blå

Bovivet Hoof gel med 
38% salicylsyre
Stærkt klæbende salve med Aloe Vera til forebyggelse og 
afhjælpning af klovsygdomme, som balleforrådnelse og digital 
dermatitis.
Emballage: 
12290 500 ml

Agrosan DRY OUT
Dræber bakterier og svampesporer bl.a. fordi det indeholder 
aktivt stof. Har en ren og behagelig citrus duft, og klumper ikke 
ved brug. Tørrer staldbunden ud. Støver ikke. Er effektiv mod 
fl uelarver. Ph-6-6,5 (neutral). Påvirker ikke biogasanlæg.
Emballage: 
19502 25 kg

Repiderma Sårspray
Til udvortes brug.  Antibiotikafri. Indeholder chelateret kobber og 
zink. Rengør inden påføring. Spray på huden i ca. 3 sekunder 
med 15-20 cm afstand, så huden farves(grøn) ensartet. Gentag 
efter 30 sek. Må bruges af Økologer.
Emballage: 
19620 250 ml

MÅ ANVENDES 
AF ØKOLOGER

Hoof Hardener
Hoof Hardener anvendes forebyggende i klovbade i en 2% 
brugsopløsning eller sprøjtes ufortyndet direkte på klovene.
Bedst effekt opnås hvis Hoof Hardener anvendes på rengjorte 
klove.
Emballage: 
33486 26 kg
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RENGØRING MALKEUDSTYR

DESINTEC® AMS Brush
Flydende, surt rengøringsmiddel til børster i automatiske 
malkesystemer DESINTEC AMS Brush bruges til hurtig og ef-
fektiv rengøring af børster og ruller i AMS i en koncentration på 
0,3 - 0,5%. I tilfælde af eventuelle problemer, skal du kontakte 
din tekniske rådgiver.
Emballage: 
18639 21 kg

DESINTEC® AMS Clean A
Stærk alkalisk rengøringsmiddel til automatiske malkesystemer 
(AMS) samt traditionelle malkeanlæg og tanke.
DESINTEC AMS Clean A anvendes i kombination med et 
syreholdigt rengøringsmiddel som DESINTEC AMS Clean S. 
Kan også anvendes til vekselvask af traditionelle malkeanlæg 
i kombination med et surt rengøringsmiddel. DESINTEC AMS 
Clean A er fri for nitrat, fosfor og klor.
Anbefaling til anvendelse: Anlægget skylles for med 
koldt/lunkent vand. Basisk rengøring med AMS Clean A 
(0,5% = 0,5 dl/10 liter i 6-8 min., sluttemperatur min. 
40 - 50 grader), umiddelbart efter skylles anlægget med rent 
vand. Ved næste vask rengøres med syrebaseret AMS Clean S.
Emballage: 
18640 27 kg
18641 79 kg 
18642 280 kg

DESINTEC® AMS Clean S
Et særligt syreholdigt rengøringsmiddel til malkerobotter og 
mælketanke. Egner sig til alle vandhårdhedsgrader. Fjerner 
perfekt mælkesten- og kalkbelægninger og garanterer et lavt 
bakterieniveau i robotanlægget. Rensning og desinfektion 
foretages fortrinsvis i kombination med AMS Clean A. Dermed 
fjernes også protein- og fedtbelægninger. Egnet til rustfrit stål.
Indeholder fosforsyre.
Anbefaling til anvendelse: Anlægget skylles for med 
koldt/lunkent vand. Sur rengøring med AMS Clean S 
(0,5% = 0,5 dl/10 liter i 6-8 min., sluttemperatur min. 
40 - 50 grader), umiddelbart efter skylles anlægget med rent 
vand. Ved næste vask rengøres med basisk AMS Clean A.
Emballage: 
18643 24 kg
18644 70 kg
18645 245 kg

DESINTEC® Melk Clean A
Et klor-basisk rensningsmiddel til  mælkekøleanlæg. Melk Clean 
A renser og desinfi cerer, løsner sikkert fedt- og proteinsmuds og 
garanterer et lavt bakterieniveau i malkeanlægget.
Kan anvendes til malkeanlæg og køletanke.
Anbefaling til anvendelse:
· Anlægget skylles for med koldt/lunkent vand.
· Basisk rengøring med Melk Clean A (0,5% = 0,5 dl/10 liter 
 i 6-8 min., sluttemperatur min. 40 - 50 grader), 
 umiddelbart efter skylles anlægget med rent vand.
· Ved næste vask rengøres med syrebaseret Melk Clean S.
Emballage: 
18649 24 kg
18650 69 kg
18651 245 kg
18652 1.175 kg

DESINTEC® Melk Clean S
Er et rengøringsmiddel til malknings- og mælkekøleanlæg.
Melk Clean S renser effektivt og fjerner perfekt mælkesten og 
kalkbelægninger. Indeholder ikke-organiske syrer og tensider.
Indeholder fosforsyre, svovlsyre og salpetersyre.
Anbefaling til anvendelse:
· Anlægget skylles for med koldt/lunkent vand.
· Basisk rengøring med Melk Clean S (0,5% = 0,5 dl/10 liter 
 i 6-8 min., sluttemperatur min. 40 - 50 grader), umiddelbart 
 efter skylles anlægget med rent vand.
· Ved næste vask rengøres med Melk Clean A.
· Ved 5 trinsvask anvendes Melk Clean S i koldt vand.
Emballage: 
18653 24 kg
18654 69 kg
18655 245 kg
18656 1.175 kg
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YVERHYGIEJNE

YVERDESINFEKTION

YVERVASK

DESINTEC® MH-Iodine S
Er et brugsklart yverplejemiddel på jodbasis. Anvendes til at dyppe eller spraye pat-
terne efter den daglige malkning. MH Iodine S er en brun væske indeholdende plejende 
midler, som forhindrer sprækkede patter og sørger for et blødt og smidigt yver.
God mod falske kokopper.
Emballage: 
18663 20 kg
18664 210 kg
18665 650 kg

DESINTEC® MH-Iodine Film
Desinfi cerende pattedypmiddel baseret på jod (PVP) til effektiv pattebeskyttelse efter 
malkning. Klar til brug. DESINTEC MH-Iodine Film danner en aktiv desinfi cerende polymer 
barriere baseret på jod (PVP). Produktet sikrer en dobbeltbeskyttelse af patterne mod 
yver patogene bakterier mellem malkningerne og sikrer samtidig at huden kan ånde. 
Den stærke barriere giver fysisk beskyttelse mod snavs og miljø patogene bakterier. Det 
anbefales at bruge pattedyppebæger med tilbageløbsstop. God mod falske kokopper.
Emballage: 
18660 20 liter
18661 205 kg

DESINTEC® MH-LactiSpray
Et brugsklart desinfektions- og plejemiddel til patter. Er frem-
stillet på basis af mælkesyre, der sprayes på patterne lige efter 
malkningen. LactiSpray er en orange væske med en hudvenlig 
pH på 3,9. Der dannes en tynd synlig beskyttelsesfi lm, som 
holder huden på patterne smidig. Holder fl uer væk, på denne 
måde forhindres endnu en mulighed for overførsel af sygdomme.
Emballage: 
18670 220 kg
18671 650 kg

DESINTEC® MH-Lactifi lm
Et brugsklart pattedesinfektionsmiddel på mælkesyrebasis der 
anvendes til at dyppe i efter malkningen. Hudvenlig pH værdi på 
4,3. Under dypningen laves en blød fi lm, som beskytter patterne 
imellem malkningerne. Samtidig bevares patterne bløde og 
smidige. Drypper ikke af efter dypningen.
Emballage: 
18666 20 kg
18667 200 kg

Blu-Wash
Effektiv rengøring af patter og yver - reducerer også antal af sporer på patterne. Ingen 
risiko for overføring af aktive desinfektionskomponenter til mælk. Tilpasset hudens pH. 
Velegnet til desinfektion af klude. Aftørring af patter før malkning: Fugt en klud 
med opløsningen. Aftør patter og om nødvendigt hele yveret grundigt før malkningen. 
Læg brugte klude i en separat spand. 
Husk kun en klud pr ko. 
Klude i vaskemaskine: 3 - 5 cl til 
100 klude - som skyllemiddel
Anvendes som basisk vaskemiddel til børsterne på 
automatiske malkesystemer.
Emballage: 
19091 4 x 5 liter (20,4 kg)

Io-Shield D
Et unikt jodbaseret pattedyp med effekt mod virus=falske kokopper og 
mastitis skabende bakterier. Bruges efter malkning. God til problemkøer, 
omkring goldning og kælvning. Indeholder jod som forbliver aktiv i fl ere år. 
Klar til brug. Må bruges af økologer.
Emballage: 
30597 20 kg
30598 210 kg

DESINTEC® MH-MilkWash
Flydende rengøringsmiddel til vask af yveret og patterne før malkning.
Anvend sprayfl aske, andet sprayudstyr eller skumkop og klude. 
Anvend én klud pr. ko, vask yveret og patterne med den ene side af kluden, tør yveret 
og patterne - efter at have vredet opløsningen ud af kluden 
- med den anden side af kluden.
Skum før malkning: 1 : 4 i vand. Spray før malkning: 1 : 10 i vand. 
Klude til vaskemaskine: 3 - 5 cl til 100 klude - som skyllemiddel.
Robotter: 0,5%. Yvervask: 0,5 dl i 10 liter lunkent vand.
Ved opb. - ved lave temperaturer anbefales Blu-Wash.
Emballage: 
18674 20 kg

MÅ ANVENDES 
AF ØKOLOGER

IoShield Spray
Dobbeltvirkende spraybar barriere, som desinfi cerer og beskytter patterne efter 
malkning. Baseret på PVP-jod. Danner en beskyttende hinde, som er let at 
fjerne før næste malkning. Effektiv mod virus, så som falske kokopper.
Emballage: 
30124 20 kg
30148 58 kg
30149 205 kg

fjerne før næste malkning. Effektiv mod virus, så som falske kokopper.

DESINTEC® MH-LactiCool
Mælkesyre baseret patteplejemiddel uden klor og jod. Indeholder store mængder hudplejende 
ingredienser, hvilket sammen med frostsikring gør den velegnet til vinterbrug eller til brug 
under forhold med stor wind chill afkøling (regn, blæst). Kan med fordel anvendendes hele 
året mod virus. 
Fordele: Giver et beskyttende og plejende lag på patterne som forebygger mastitis
Gode blødgørende og fugtighedsbevarende egenskaber der modvirker sprækkedannelse.
Velegnet som spray men kan også dyppes. Brugsklart produkt efter malkning.
Virksom overfor virus som f.eks. falske kokopper.
Behøver ikke opbevaret frostfrit, men skal altid anvendes tempereret.
Den gule farve gør det nemt at se behandlede køer samt kvaliteten af behandlingen.
Danner hurtig en beskyttende fi lm/hinde på pattehuden der beskytter og desinfi cerer i op til  
12 timer
Anvendelse: Desintec MH Lactispray  anvendes til køer, får eller geder til forebyggelse 
af infektioner i patter. Før næste malkning rengøres 
patterne grundigt med Blu-Wash, Milk Wash eller 
tilsvarende middel. Indvirkningstid: ca. 1 - 3 sekunder.
Godkendelse: Fødevarestyrelsen under
 j.nr. 2013-29-5409-00363. 
Emballage: 
19410 220 kg/200 liter
19494 675 kg/600 liter

MÅ ANVENDES 
AF ØKOLOGER
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EZI Aktion pumpe til dunke og tromler
Utrolig holdbar pumpe, som kan tåle syre.
Kan anvendes til palletank. 
Indeholder adaptere så pumpen passer til alle typer 
dunke og tromler.
Emballage: 
635 til 25 liter dunk
19059 til 60 liter dunk
636 til 200 liter tromle + palletank

Hygiejnekontrol - husk at kontrollere!
◆ Vask af luftudskiller

◆ Vask af mælkecentraler

◆ Vask af malkesæt

◆ Gummidele inkl. slitage

◆ Pakninger og samlinger

◆ Vask af malkeklude

◆ Almen orden

◆ Vaskesprinkler

◆ Tanksider og udløb

◆ Tømning efter vask

◆ Vasketemperatur

◆ Dosering af kemikalier

◆ Vasketid >60°C (6 min.)

◆ Mælkerør

TEKNISK TILBEHØR

Skumpistol
Sikrer en ensartet udlægning af de produkter, som er egnet til 
skumdannelse. Ved brug af skumpistol øges effektiviteten af ar-
bejdskraften, da der ikke er 50-100 meter slange, som er fyldt 
med sæbe, når sæbeudlægningen er afsluttet og afskylningen 
påbegyndes. Samtidig sikrer skumpistolen, at der hele tiden er 
styr på forbruget af sæbe.
Passer til alle højtryksrenser pistoler med kvikkobling.
Emballage: 
260106 2 liter

Skumpistol
Sikrer en ensartet udlægning af de produkter, som er egnet til 
Skumpistol
Sikrer en ensartet udlægning af de produkter, som er egnet til 
Skumpistol

skumdannelse. Ved brug af skumpistol øges effektiviteten af ar-
bejdskraften, da der ikke er 50-100 meter slange, som er fyldt 
med sæbe, når sæbeudlægningen er afsluttet og afskylningen 
påbegyndes. Samtidig sikrer skumpistolen, at der hele tiden er 
styr på forbruget af sæbe.
Passer til alle højtryksrenser pistoler med kvikkobling.
Emballage: 
260106 2 liter

YVERDESINFEKTION

TurboShield
To-komponent pattedyp til desinfektion og beskyttelse af patterne 
efter malkning. Base og Activator blandes umiddelbart før malkning 
og er aktiv i 14 timer. TurboShield er baseret på klordioxid og mæl-
kesyre som giver en øjeblikkelig desinfektion og pleje af pattehuden. 
TurboShield danner en hinde på patten som giver en fysisk barriere 
på patten.
Emballage: 
30019                 20 kg Base
30020                 20 kg Activator

Veloucid Spray D
Pattespray baseret på PVP jod, til desinfektion og beskyttelse efter 
malkning. indeholder en olie-emulsion, som giver en enestående pleje 
af pattehuden. Optimal beskyttelse ved kolde temperaturer, men kan 
med fordel anvendes året rundt.
Emballage: 
27177                 20 liter
30199                 58 kg
30151                 205 kg
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