Goede stalhygiëne in 6 stappen:
1. Droge reiniging: vermijd vooraf zo veel mogelijk vuil (mest,...)
2. Voorweken onder lage druk
3. Reinigen met :
- Anorga Clean (kalk, ijzer,...)
- Solid Clean (mest, voeder,...)
4. Onder druk naspoelen
5. Ontsmetten met:
- Power Des (alle micro-organismen)
- Kickstart (snel alle micro-organismen)
- Keno™cox (coccidiose & cryptosporidiose)

AVEVE Hygiënelijn

6. Drinkwaterbehandeling met:
- Hydro Pur (reinigen en ontsmetten)
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hulpmiddelen bij droge reiniging
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drinkwaterbehandeling: reinigen van leidingen, ontsmetten van drinkwater
DEGUSTACID

HYDRO PUR

Bevat 50 % gestabiliseerd waterstofperoxide!!

Mengeling van organische zuren

Zuivert het water van organische aanslag en aanwezige bacteriën.
De verbeterde groei bij de dieren (door een betere voederopname dankzij
het zuiver water) verhoogt daardoor opmerkelijk uw bedrijfsresultaten.

Strijdperk:
Bijzonderheden:
		
Dosering:
Gebruik:
		
		
Verpakking:

Strijdperk:
Reinigen en ontsmetten van drinkwater (& -leidingen)
Bijzonderheden: • Stop toediening 24 u vóór vaccinatie
		
• Meng nooit met andere producten
		
• Niet gebruiken bij corrosiegevoelige materialen
		
• Enkel gebruiken met volledig Teflon-pomp
		
(zoniet: concentratie:1%)
		
• Vermijdt zowel organisch als anorganische vervuiling
		
• Bronwater kan ook behandeld worden (1l / 5.000l water)
Gebruik:
• Bij leegstand: concentratie: 2%
		
inwerktijd: 4 à 6 uur
		
grondig naspoelen met koud en zuiver water
		
• Onderhoud: dagelijks 100ml / 1000 l water
Verpakking:
Jerrycan 10 liter

Reinigen van leidingen
Afwisselen met Hydro Pur
• Meng nooit met andere producten
1,5 à 2 liter / 1000 l water
• Tijdens de ronde tot 0,2%
• Bij leegstand éénmalig à 1% + naspoelen
! niet toepassen bij rundvee
25 - 225 - 1000 kg		

•

reinigen: verwijderen van onzuiverheden
ANORGA CLEAN

Solid Clean

Strijdperk:
Anorganisch vuil: o.a. kalk, ijzeraanslag en urinesteen
Bijzonderheden: • Maak gebruik van een maximale contacttijd
		
• 90% biologisch afbreekbaar
		
• Veilig bij gebruik op roestvrij staal
		
• In de aangegeven dosering geschikt voor reiniging
		
van zink, koper, nikkel, rubber en kunststoffen
		
• Nooit mengen met chloorhoudende producten
Dosering:
Concentratie 1 - 5% afhankelijk van de vervuiling
Gebruik:
• Probleemloos aan te brengen met alle schuimapparatuur
		
• Inwerktijd: 10 minuten (niet laten opdrogen!!)
		
• Naspoelen met koud water onder hoge druk
Verpakking:
Jerrycan 20 liter

Strijdperk:
Bijzonderheden:
		
		
		
Dosering:
		
Gebruik:
		
		
		
Verpakking:

Zeer efficiënt zuur reinigingsmiddel met schuimvorming.

Sterk alkalisch reiningsmiddel met schuimvorming
Organisch vuil: o.a. vetten, voedingsresten, mest, teer
• In de aangegeven dosering geschikt voor gebruik op
zink, koper, aluminium
• Ideaal voor reiniging van rollend materieel (0,5 - 1%)
• Nooit mengen met zure producten
0,5 - 2 % afhankelijk van de vervuiling
(aanbevolen concentratie 1%)
• Maak gebruik van een maximale contacttijd
• Probleemloos aan te brengen met alle schuimapparatuur (HD)
• Inwerktijd: 10 à 60 minuten
• Naspoelen met koud water onder lage of hoge druk
Jerrycan 22 kg

ontsmetten: afdoden van micro-organismen
POWER DES

KICKSTART

KENO™COX

Strijdperk:
		
Toepassing:
		
		
Bijzonderheden:
		
		
		
		
		
Dosering:
Gebruik:
		
		
		
Verpakking:

Door zijn hoge concentratie aan actieve stoffen 100% effectief
tegen alle micro-organismen.

Strijdperk:
Tegen coccidiose & cryptosporidiose
Dosering:
Concentratie 0,5%
Gebruik:
• Sprayen: coccidiose: 4%
		
cryptosporidiose 2%
		
• 0,4 à 0,5 liter oplossing/m²
		
• Behandel eveneens alle feeders, drinkers,
		
plaatsen waar vogels komen
		
• Alles afsluiten en 2 u laten drogen
		
• Feeders en drinkers spoelen met zuiver water
Bijzonderheden: • Volledig pesticide vrij
		
• Tegen cryptosporidiose bij kalveren, schapen, geiten
		
• Tegen coccidiose bij pluimvee, duiven
		
• Zeer nuttig bij behandeling van kalverhutten
		
• Tevens bactericide en virocide werking
Verpakking:
Jerrycan 10 liter

Zeer krachtig en doeltreffend ontsmettingsmiddel, zonder formol!!
Alle micro-organismen: virussen, bacteriën, schimmels,
gisten, algen en sporen
• Veestallen
• Veetransport
• Pootbaden - laarzenbaden		
• Zeer geconcentreerd product
• 100% effectief tegen alle micro-organismen
• Sterke synergie van de verschillende actieve stoffen
• 90% biologisch afbreekbaar
• Niet corrosief (neutrale pH)
• Laat geen residu’s na
Concentratie 0,5%
• Sprayen:0,5%, 1 liter afgemengd product/ 3m²
• Foggen: 0,75l Power Des + 4 liter water/1000m²
• Inwerktijd: 15 minuten
• Naspoelen niet nodig
Jerrycan 20 liter

Zeer snel werkend ontsmettingsmiddel

Strijdperk:
		
Bijzonderheden:
		
		
Dosering:
Gebruik:
		
Verpakking:

Alle micro-organismen
Onmiddellijke werking
• Beste product voor voetbaden
• 100% biologisch afbreekbaar
• Ook voor veetransport
Concentratie 0,5%
• Sprayen / foggen: 0,5%		
• Voetbaden: 1%
Jerrycan 20 liter

Anti-parasitaire werking

