Katalog produktów
do higieny doju
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PREPARATY DO MYCIA INSTALACJI UDOJOWEJ
Agrisol Kwas
Agrisol Kwas jest kwasowym preparatem myjącym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń
nieorganicznych (kamienia mlecznego i kamienia wodnego) z powierzchni i urządzeń stosowanych
w rolnictwie przy produkcji mleka. Dzięki zastosowaniu 3 różnych kwasów (azotowy, fosforowy
i siarkowy) usuwa również pozostałości organiczne.
Substancje czynne: kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas fosforowy.
Pojemność: 5 kg / 12 kg / 24 kg / 70 kg.

Zastosowanie:
do mycia obiegowego instalacji udojowych i zbiorników na mleko,
nadaje się do mycia różnych powierzchni (stal nierdzewna, szkło, guma),
usuwanie nalotów rdzy.
Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze
wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1%
(80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.
01-5078

Nazwa/typ

Kod produktu

Agrisol kwas 5 kg

01-5076

1/108

Agrisol kwas 12 kg

01-5077

1/40

Agrisol kwas 24 kg

01-5078

1/24

Agrisol kwas 70 kg

01-5079

1/6

Agrisol Zasada
Agrisol Zasada jest płynnym, niepieniącym się preparatem myjącym i dezynfekującym przeznaczonym
do usuwania zanieczyszczeń organicznych (osady białka i tłuszczu) z powierzchni i urządzeń stosowanych
w rolnictwie przy produkcji mleka, wykazującym działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
Substancje czynne: podchloryn sodu [zaw. 5,8-9,2 g/100 g produktu (2,7-4,3 g/100 g aktywnego chloru)]
Pojemność: 5 kg / 12 kg / 24 kg / 70 kg.

Zastosowanie:
dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,
usuwanie zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z powierzchni ze stali nierdzewnej,
tworzyw sztucznych i z ceramiki.
Nie stosować do powierzchni z aluminium, cynku, cyny, miedzianych i ze stali węglowej.
Sposób użycia: Przygotować roztwór o stężeniu 0,3-0,5 % (30-50 ml na 10 l wody) przy temperaturze
wody +40°C. W niższych temperaturach mycia (ok. 30°C) zaleca się zwiększyć stężenie do 0,8-1%
(80-100 ml na 10 l wody). Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem.
Umyte powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.
01-5074

Nazwa/typ
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Kod produktu

Agrisol zasada 5 kg

01-5072

1/108

Agrisol zasada 12 kg

01-5073

1/40

Agrisol zasada 24 kg

01-5074

1/24

Agrisol zasada 70 kg

01-5075

1/6

PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI
Agrisol N
AGRISOL N - kwaśny, niepieniący, silnie skoncentrowany preparat dezynfekujący oparty na kwasie
nadoctowym (15%) służy do odkażania aparatów udojowych oraz innych elementów dojarki wymagających
czystości mikrobiologicznej. Zapewnia skuteczną dezynfekcję aparatów udojowych pomiędzy udojami.
Substancja czynna: kwas nadoctowy – powstaje z prekursorów nadtlenku wodoru i kwasu octowego
[zaw. 15% wag., 15 g/100 g produktu]; nadtlenek wodoru [zaw. 14% wag., 14 g/100 g produktu].
Pojemność: 1 kg, 5 kg.

Stosowanie: Działa już w stężeniu 0,1% dla 20°C. Zalecane stężenie 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody)
dla 10-20°C. Do stosowania w automatycznych układach dezynfekujących oraz ręcznej dezynfekcji
poprzez zanurzenie w roztworze Agrisolu N.
Nazwa/typ
01-5487

Kod produktu

Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 1 kg

01-5486

1/10/240

Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 5 kg

01-5487

1/108

Agrisol 1 E
Agrisol 1 E – neutralny preparat myjący do ręcznego mycia konwi do mleka, schładzalników
oraz pozostałych elementów dojarki mających kontakt z mlekiem. Przeznaczony do mycia powierzchni
mających kontakt z żywnością. Pojemność: 1 kg, 5 kg.

Sposób użycia: Przygotować roztwór z ciepłą wodą w stężeniu 0,3-0,5% (30-50 ml na 10 l wody).
Po umyciu powierzchnię należy przepłukać wodą przeznaczoną do spożycia.
Nazwa/typ

01-5485

Kod produktu

Preparat do ręcznego mycia konwi Agrisol 1 E 78, 1 kg

01-5484

1/10/240

Preparat do ręcznego mycia konwi Agrisol 1 E 78, 5 kg

01-5485

1/108

Agrisol Barsan
Agrisol Barsan – płyn do dezynfekcji pianowej o odczynie obojętnym do zastosowania na powierzchniach
kontaktujących się z żywnością i do dezynfekcji na matach dezynfekcyjnych. Pojemność: 1 kg, 5 kg.

Sposób użycia na matach dezynfekcyjnych: Stosować w formie 1% roztworu wodnego (100 ml preparatu
na 10 l wody). 1 kg wystarczy na przygotowanie 100 litrów roztworu roboczego. Do sporządzenia roztworu
roboczego użyć wody o temperaturze powyżej 20°C. Przygotowany roztwór wylać na matę dezynfekcyjną
i uzupełnić w miarę jego zużycia.
Dezynfekcja powierzchni kontaktujących się z żywnością:
Przygotować roztwór roboczy produktu o stężeniu 1% wag., rozpuszczając 1 kg (1 litr) produktu w 99 kg
(99 litrach) wody wodociągowej o temperaturze 20°C ( lub korzystnie w wodzie o temperaturze wyższej).
Przy pomocy aparatu pianowego lub używając lancy do pianowania pokryć dezynfekowane powierzchnie
pianą wytworzoną z roztworu roboczego i pozostawić co najmniej 15 minut na powierzchniach
Po upływie 15 minut powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.
Nazwa/typ
01-5489

Kod produktu

Preparat do dezynfekcji obuwia Agrisol Barsan 76, 1 kg

01-5488

1/10/240

Preparat do dezynfekcji obuwia Agrisol Barsan 76, 5 kg

01-5489

1/108

3

PREPARATY DO HIGIENY PRZEDUDOJOWEJ
Agrisol PreClean
Agrisol PreClean to skoncentrowany preparat bez chloru przeznaczony do pielęgnacji strzyków
przed dojem. Do sporządzania roztworu myjącego. Formuła ułatwiająca wytwarzanie piany,
posiada duże właściwości myjące.
Stosowanie preparatu pozwala wyeliminować zagrożenie przenoszenia mastitis przy procesie doju.
Zawartość substancji pielęgnacyjnych (gliceryna, lanolina) pozwala na utrzymanie skóry w dobrej
kondycji: skóra będzie elastyczna, odpowiednio nawilżona, co uodporni ją na negatywny wpływ
środowiska i zagrożenie ze strony wirusów i bakterii.
Regularne stosowanie skutecznie przeciwdziała stanom zapalnym i uszkodzeniom strzyków.
Znacząco podwyższa standard higieny doju.
Pojemność: 5 kg, 10 kg.

Sposób użycia:
Powierzchniowe do strzyków poprzez wcieranie, T=5°C do 40°C.
Stężenie 0,5 do 5%. Czasu kontaktu: 30 s do 2 min.
Wytrzeć strzyki używając namoczonego roztworem ręcznika do użytku jednorazowego,
po zapewnieniu czasu kontaktu wynoszącego co najmniej 30 sekund.

01-5470

Nazwa/typ

Kod produktu

Płyn do mycia wymion, Agrisol PreClean 69, 5 kg

01-5469

1/108

Płyn do mycia wymion, Agrisol PreClean 69, 10 kg

01-5470

1/40

Agrisol PreFoam
Agrisol PreFoam – zapachowy produkt czyszczący i pielęgnujący w formie piany,
przeznaczony do mycia strzyków przed dojeniem.
Formuła bogata w składniki czyszczące i spieniające, zapewnia skuteczne usuwanie materiałów
organicznych, jakie mogą się gromadzić na strzykach.
Właściwości bakteriostatyczne (polimeryczna cheksabiguanidyna) pozwalają wyeliminować
zagrożenie przenoszenia mastitis przy procesie doju.
Preparat zawiera w swoim składzie kwas mlekowy i glicerynę.
Pojemność: 5 kg, 10 kg.

Sposób użycia:
Stosować w postaci nierozcieńczonej przy użyciu kubków pianotwórczych.
Czas kontaktu z preparatem powinien wynosić od 30 s do 2 min.,
po tym czasie należy wytrzeć strzyki używając jednorazowego ręcznika do wymion.

01-5472
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Nazwa/typ

Kod produktu

Pianowy płyn do mycia wymion Agrisol PreFoam 70, 5 kg

01-5471

1/108

Pianowy płyn do mycia wymion Agrisol PreFoam 70, 10 kg

01-5472

1/40

PREPARATY DO HIGIENY POUDOJOWEJ
Agrisol DipLactis
Agrisol DipLactis to preparat na bazie kwasu mlekowego przeznaczony do pielęgnacji strzyków
po doju, gotowy do użycia. Dzięki obecności kwasu mlekowego i sorbinowego preparat dobrze chroni
strzyki przed zmianami skórnymi, podrażnieniami i stanami zapalnymi. Zawiera glicerynę i lanolinę.
Przeznaczony do higieny wymion, w celu prewencji przed mastitis u bydła mlecznego oraz do utrzymania
w dobrej kondycji skóry strzyków. Ma przyjemny zapach melisy lekarskiej.
Kolor jasnoczerwony - równomiernie kryje skórę strzyków, tworzy ochronną warstwę widoczny także na czarnej skórze strzyków, ułatwia kontrolę obsługi.
Substancje czynne: kwas mlekowy – 0,4% (4g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.
Pojemność: 5 kg, 10 kg.

Sposób użycia:
Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki za pomocą kubków dipingowych.
Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu.
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.
Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego
nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.

01-5474

Nazwa/typ

Kod produktu

Preparat do dipingu Agrisol DipLactis 71, 5 kg

01-5473

1/108

Preparat do dipingu Agrisol DipLactis 71, 10 kg

01-5474

1/40

Agrisol DipMint
Agrisol DipMint – gęsty diping oparty na kwasie mlekowym oraz salicylowym z dodatkiem naturalnego
olejku z mięty pieprzowej, przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia –
do stosowania całorocznego. Dzięki zawartości olejku z mięty pieprzowej preparat przynosi ulgę latem,
chłodząc skórę strzyków oraz dodatkowo odstrasza owady.
Ze względu na obniżoną temperaturę krystalizowania się do -10°C AgrisolDipMint jest przeznaczony
również do stosowania w okresie zimowym. Preparat dobrze chroni strzyki przed stanami zapalnymi,
zmianami skórnymi i uszkodzeniami, uelastycznia skórę, a dzięki zawartości olejku miętowego łagodzi
podrażnienia skóry. Barwi wyraźnie na kolor zielony.
Substancje czynne: kwas mlekowy – 0,4% (4g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%
Pojemność: 5 kg, 10 kg.

Sposób użycia:
Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki za pomocą kubków dipingowych.
Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu.
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.
Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego
nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.

01-5480

Nazwa/typ

Kod produktu

Preparat do dipingu Agrisol DipMint 74, 5 kg

01-5479

1/108

Preparat do dipingu Agrisol DipMint 74, 10 kg

01-5480

1/40
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Agrisol DipLactis+
Agrisol DipLactis+ to gęsty diping oparty na kwasie mlekowym z ekstra dodatkami pielęgnującymi,
przeznaczony do pielęgnacji strzyków po doju, gotowy do użycia.
Dzięki dużej ilości składników pielęgnujących i nawilżających chroni strzyki przed zmianami skórnymi,
uelastycznia skórę strzyków oraz zapobiega jej wysychaniu i pękaniu.
Ma przyjemny zapach melisy lekarskiej. Barwi na widoczny kolor fioletowy, równomiernie kryjąc
strzyki i tworząc warstwę ochronną zabezpieczającą przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Substancje czynne: kwas mlekowy 0,4% (4 g/L), składniki powierzchniowo czynne anionowe <5%.
Pojemność: 5 kg, 10 kg.

Sposób użycia:
Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki za pomocą kubków dipingowych.
Specjalna formuła zapobiega skapywaniu produktu.
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.
Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego
nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.

01-5482

Nazwa/typ

Kod produktu

Preparat do dipingu Agrisol DipLactis+ 75, 5 kg

01-5481

1/108

Preparat do dipingu Agrisol DipLactis+ 75, 10 kg

01-5482

1/40

Agrisol DipJod
Agrisol DipJod - gęsty preparat na bazie aktywnego jodu (5000 ppm) przeznaczony do pielęgnacji
strzyków po doju, gotowy do użycia. Zawiera jod – substancję czynną służącą do dezynfekcji skóry
strzyków oraz składniki wspomagające (glicerynę i lanolinę, sorbitol) zapewniające utrzymanie
naskórka w dobrej kondycji. Tworzy barierę uniemożliwiającą dostęp bakterii chorobotwórczych
do gruczołu mlecznego. Wykazuje działanie ochronne, zapobiega mastitis i pielęgnuje skórę strzyków.
Najsilniejsza dezynfekcja, szczególnie polecana w przypadku trudnych warunków higienicznych
(wysoka ściółka, niskiej jakości słoma).
Substancje czynne: Jod – 0,5% (0,5 g/100 g), <5% związki powierzchniowo czynne anionowe i niejonowe.
Pojemność: 5 kg, 10 kg.

Sposób użycia:
Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki za pomocą kubków dipingowych.
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.
Formuła zapobiegająca skapywaniu, tworzy wyraźny film na powierzchni strzyku.

Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego
nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.

01-5476
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Nazwa/typ

Kod produktu

Preparat do dipingu, jodowy Agrisol DipJod 72, 5 kg

01-5475

1/108

Preparat do dipingu, jodowy Agrisol DipJod 72, 10 kg

01-5476

1/40

JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
Agrisol DipDerm
Agrisol DipDerm – niskopienny preparat do dipingu na bazie chlorheksydyny
z dodatkiem gliceryny i składników powierzchniowo czynnych, przeznaczony do pielęgnacji strzyków
po doju, gotowy do użycia.
Przeznaczony jest do prewencji przeciwko mastitis oraz do utrzymania skóry strzyków w dobrej kondycji,
eliminuje stany zapalne i zmiany skórne, wspomaga gojenie się ran na skórze strzyków;
długo utrzymuje się na skórze strzyku tworząc warstwę ochronną.
Substancja czynna: Chlorheksydyna.
Pojemność: 5 kg, 10 kg.

01-5477

01-5478
Sposób użycia:
Gotowy do użycia preparat dipingowy nanoszony na strzyki za pomocą kubków dipingowych.
Równomiernie kryje skórę strzyków, tworząc warstwę ochronną.
Formuła zapobiegająca skapywaniu, tworzy wyraźny film na powierzchni strzyku.

Stosować w formie nierozcieńczonej. Po naniesieniu preparatu za pomocą kubka dipingowego
nie wycierać. Unikać kontaktu ze ściółką do momentu całkowitego wyschnięcia.

Nazwa/typ

Kod produktu

Preparat do dipingu Agrisol DipDerm 73, 5 kg

01-5477

1/108

Preparat do dipingu Agrisol DipDerm 73, 10 kg

01-5478

1/40
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Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 29 753 21 87, fax: +48 29 753 21 71
Dział Rozliczeń
tel.: +48 29 753 21 74, fax: +48 29 753 21 72
Dział Reklamacji
tel.: +48 29 753 21 49, fax: +48 29 753 21 71
Dział Marketingu
tel.: +48 29 753 21 81, fax: +48 29 753 21 71

Nasi Przedstawiciele Handlowi:
Adam Waszkiewicz
region: mazowieckie, lubelskie
kom.: +48 669 969 403, mail: aw@canagri.pl
Zbigniew Kiedysz
region: warmińsko-mazurskie, podlaskie
kom.: +48 669 969 701, mail: zk@canagri.pl
Mateusz Mucha
region: łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie
kom.: +48 669 969 702, mail: mm@canagri.pl
Arkadiusz Steckiewicz
region: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
północna część woj. wielkopolskiego
kom.: +48 669 969 703, mail: as@canagri.pl
Kacper Lipka
region: lubuskie, dolnośląskie, opolskie,
południowa część woj. wielkopolskiego
kom.: +48 669 969 794, mail: kl@canagri.pl

CAN AGRI, Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka; tel.: +48 29 753 21 70, fax: +48 29 753 21 71, canagri@canagri.pl

www.canagri.pl

