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Rękawiczki jednorazowe Nitrile czarne

30 cm długości: zapewniają komfortową ochronę.
Grubość: 0,14 mm / 5,5 mil.
Niesterylne.
Oburęczne.
Nie zawierają wywołujących alergie tiuramów, tiazoli i białek lateksowych.
Nie zawierają lateksu i talku.
W pełni fakturowane, zapewniają doskonałą przyczepność.
Szczególnie przydatne jako rękawice udojowe: 
białe kłaczki w mleku będące oznaką zapalenia wymienia (mastitis) 
można łatwiej wykryć na czarnym tle.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Standard jakości: 1,5 AQL. Testowane: EN374 i zgodne z EN455.
50 sztuk w opakowaniu.

Rękawiczki

Rękawice Master Glove

Nitrylowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne.
Nie zawierają lateksu.
Chlorowane jednostronnie, niejałowe.
100% syntetyczny, niebieski kauczuk nitrylowy.
Pasują na obie dłonie. 
Tekstura na palcach, mankiet rolowany
Rękawice zachowają swoje właściwości, 
gdy będą trzymane w suchych warunkach.
Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
Zgodnie z Dyrektywami i normami: 
93/42/EEC, PPR 89/686/EEC, EN 455, EN 420, EN 374.

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar S, 100 szt.

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar M, 100 szt.

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar L, 100 szt.

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar XL, 100 szt.

1/10

1/10

1/10

1/10

09-3145

09-3146

09-3147

09-3148

NazwaKod

Rękawice Nitrile S, czarne, 50 szt. 

Rękawice Nitrile M, czarne, 50 szt. 

Rękawice Nitrile L, czarne, 50 szt. 

Rękawice Nitrile XL, czarne, 50 szt. 

Rękawice Nitrile XXL, czarne, 50 szt. 

1/20/360

1/20/360

1/20/360

1/20/360

1/20/360

09-3150

09-3151

09-3152

09-3153

09-3154 

NazwaKod

Dezynfekcja to proces, którego celem jest zniszczenie form wegetatywnych bakterii, wirusów, pasożytów
czy grzybów. Niestety, powierzchnie, które wizualnie wydają się być czyste, mogą być siedliskiem 
niewidocznych i niebezpiecznych drobnoustrojów. Dezynfekcji poddawane są głównie przedmioty i skóra rąk.
W ostatnich latach dezynfekcja chemiczna umożliwiała walkę z tak groźnymi chorobami wirusowymi 
jak Ptasia Grypa (H�N�), Afrykański Pomór Świń (ASF) czy epidemia Koronawirusa (COVID-��).

Szczególnie polecane 
osobom uczulonym na lateks.
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Rękawiczki nitrilowe PROFI

Dedykowane do dojenia, ale również bardzo praktyczne przy innych zabiegach. 
Długość 30 cm. Grubość 0,2 mm. 
Nie zawierają lateksu i talku (ważne dla osób uczulonych). 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Testowane: EN 374, EN 455, EN 374/1.
Standard jakości 1.5 AQL.
Niesterylne. 

Rękawice Nitrile Classic

24 cm długości. Grubość 0,1 mm. 
Niesterylne. 
Do jednorazowego użytku. 
Nie zawierają lateksu i talku. 
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Standard jakości 1.5 AQL.
Testowane: EN 455.

Uchwyt do rękawic jednorazowych

Wykonany ze stali nierdzewnej: stabilny i odporny na rdzę, 
nawet w wilgotnych warunkach (np. na stanowisku udojowym).
Mocowany na śruby, pionowo lub poziomo.
Odpowiedni do wszystkich rozmiarów 
dzięki sprężynie przyciskającej dozowniki do frontu.

Uchwyt ścienny do rękawic jednorazowych 1/809-3160

NazwaKod

Nitrile Classic S, 100 szt.

Nitrile Classic M, 100 szt.

Nitrile Classic L, 100 szt.

Nitrile Classic XL, 100 szt.

1/20/360

1/20/360

1/20/360

1/20/360

09-3108

09-3109

09-3110

09-3111

NazwaKod

Rękawice nitrilowe PROFI S, 50 szt.

Rękawice nitrilowe PROFI M, 50 szt.

Rękawice nitrilowe PROFI L, 50 szt.

Rękawice nitrilowe PROFI XL, 50 szt.

1/20

1/20

1/20

1/20

09-3114

09-3115

09-3116

09-3117

NazwaKod
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Środki do higieny rąk

Antybakteryjne mydło do rąk

Żel do dezynfekcji

Wysokie właściwości czyszczące oraz łagodna i skuteczna formuła antybakteryjna. 
Mydło zawiera ekstrakt z zielonej herbaty, która chroni przed działaniem wolnych rodników, 
ma właściwości antyutleniające oraz  działanie bakteriobójcze, ściągające i przeciwzapalne.
Zawarta w mydle gliceryna głęboko i długotrwale nawilża skórę 
pozostawiając ją gładką i odświeżoną.
Mydło idealnie nadaje się do codziennego użytku do wszystkich rodzajów skóry. 
Doskonale likwiduje wszystkie nieprzyjemne zapachy z dłoni.

Żel do dezynfekcji rąk skutecznie likwiduje wszystkie bakterie i zarazki.
Idealny do dokładnego oczyszczenia rąk bez użycia wody i mydła 
(dla lekarzy weterynarii przed zabiegami, w gospodarstwie rolnym, w podróży, w szkole/pracy, 
do codziennego użytku).
Zawiera wyciąg z aloesu, dzięki czemu pozostawia dłonie miękkie i nawilżone.
Bardzo szybko się wchłania pozostawiając delikatny, przyjemny zapach.

 10-4032

 10-4031

NazwaKod

Ex-Bacteria płyn 500 ml, spray

Ex-Bacteria płyn 5 l

01-6013-001

01-6014-001

1/8

1

NazwaKod

Ex-Bacteria żel 50 ml

Ex-Bacteria żel 500 ml

Ex-Bacteria żel 5 l

01-6012

01-6013

01-6014

1/10

1/8

1

Antybakteryjne mydło do rąk 32, 500 ml10-4032 1/12

NazwaKod

Żel do dezynfekcji rąk 31, 500 ml10-4031 1/12

NazwaKod

 01-6013-001

 01-6013

Preparat do dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym.
Dezynfekuje, nawilża i oczyszcza.
Skuteczne działanie wobec bakterii: pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty,
bakterie kałowe (np. Escherichia coli).
Szczególnie polecany w walce z ASF i H5N8.

Żel do dezynfekcji rąk Ex-Bacteria

Preparat do dezynfekcji powierzchni mających jak i niemających kontaktu z żywnością.
Preparat do higienicznej dezynfekcji skóry rąk.
Dezynfekuje - działa wirusobójczo, bakteriobójczo jak i grzybobójczo.
Skuteczny w działaniu.

Płyn do dezynfekcji Ex-Bacteria
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Preparat do dezynfekcji WHO1    / WHO2

Wykazuje działanie przeciwko wirusovi SARS-COV-2.
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.
Działanie bakterio- i wirusobójcze.
Substancje czynne:
WHO1 - zawartość etanolu: 73,5 g/100 g,
WHO2 - zawartość 2-propanol (propan-2-ol ) 70 g/100 g.

Dezynfekcja rąk - WHO-1, 1 l 

Dezynfekcja rąk - WHO-1, 5 l

Dezynfekcja rąk - WHO-2, 1 l 

Dezynfekcja rąk - WHO-2, 5 l

1/15/480  

1/4/100

1/15/480  

1/4/100

01-6026

01-6027

01-6028

01-6029

NazwaKod

01-6028

 01-6026

Idealna szczotka do mycia rąk dla rzemieślnika.
Wygodny uchwyt pozwala na łatwą pielęgnację.
Wytrzymałe włosie z tworzywa sztucznego utrzymuje swoje niezmienne właściwości 
przez długi czas używania.
Wymiary: 110 x 45 mm.

01-5453

Szczotka do mycia rąk, ALFA, zielono-niebieska, 45 x 110 mm

Szczotka do mycia rąk, ALFA, zielono-niebieska, 45 x 110 mm /5101-5453

NazwaKod



Płaszcz jednorazowy

135 cm, zielony. Nr kat. 09-3007.
Długi rękaw. Nie sterylny. Wykonany z polietylenu. 
Jednorazowego użytku. 20 szt. w opakowaniu.

120 cm, biały.  Nr kat. 09-3006.
Idealny dla weterynarzy lub gości odwiedzających farmę. 
Zapinany z przodu. Długi rękaw. Jednorazowego użytku.

Rękawy PVC ze ściągaczem

40 cm długości.
Z elastycznymi mankietami.
W 100% wodoodporne.
Odporne na temperatury od -25°C do +70°C.

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

Szczegóły dostępne u opiekunów handlowych

Preparaty, urządzenia oraz akcesoria 
do dezynfekcji

Informacja nr 8/2020

Akcesoria do dezynfekcji

Ochraniacze na buty

Jednorazowego użytku. Przezroczyste. 
Ze ściągaczem u góry. Grubość 0,07 mm. 
100 szt. w opakowaniu.

Płaszcz jednorazowy, zielony, 135 cm, 20 szt.

Płaszcz jednorazowy, biały, 120 cm

1

1/50

09-3007

09-3006

NazwaKod

Ochraniacze na buty, jednorazowe, długie, 100 szt.

Ochraniacze na buty, jednorazowe, krótkie, 100 szt.

1

1

09-3112

09-3105

NazwaKod

Rękawy ochronne PVC ze ściągaczem, para 1/209-3118

NazwaKod

Rękawy ochronne jednorazowe

Wykonane z polietylenu (PE).
Grubość materiału 0,030 mm.
Elastyczna taśma na obu końcach.
Długość 45 cm.
100 sztuk w opakowaniu.

Rękawy ochronne jednorazowe, 45 cm, 100 szt. 109-3020

NazwaKod

09-3105 09-3112

 09-3020

 09-3118
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Mata do dezynfekcji

Najwyższa jakość. 
Dobrze serwisowane maty mogą doskonale 
spełniać swoją rolę nawet przez kilka lat.
Boczny zamek daje możliwość wyjęcia 
wkładu chłonnego do prania lub wymiany.
Zalecane na wyposażeniu: 
zakładów przetwórstwa spożywczego,
zakładów produkujących leki i kosmetyki, pieczarkarni,
obiektów inwentarskich (kurników, chlewni, obór),
skupów zwierząt, laboratoriów, lecznic weterynaryjnych i innych.

Mata do dezynfekcji antypoślizgowa

Antypoślizgowa.
Najwyższa jakość - dobrze serwisowane maty 
mogą doskonale spełniać swoją rolę nawet przez kilka lat.
Boczny zamek daje możliwość wyjęcia wkładu chłonnego 
do prania lub wymiany.

Budowa maty:
Siatka wierzchnia - czarna. Dobrze przepuszcza płyn dezynfekcyjny. Zatrzymuje zanieczyszczenia 

2na wierzchu maty. Odporna na przetarcia oraz duży nacisk. Gramatura 265 g/m . 
Przepuszczalność 45%. Wytrzymałość na zerwania 1900 N / 50 mm. Wytrzymałość na rozdarcia 380 N. 

o oOdporna na temperatury w przedziale -40 C / +70 C.
Pianka poliuretanowa (wkład chłonny). Wkład chłonny zatrzymuje ciecz oraz nadaje kształt macie dezynfekcyjnej.

2Plandeka spodnia - zielona. Nie przepuszcza płynu poza matę. Mocna i wytrzymała. Gramatura 620 g/m . 
Wytrzymałość na zerwania  3000 N / 50 mm. Wytrzymałość na rozdarcia 300 N. 

o oWytrzymała na temperatury w przedziale -40 C / +70 C. 

01-3368

01-3379

01-3377

Mata do dezynfekcji 180 x 90 x 5 cm - antypoślizgowa 101-3369

NazwaKod

Mata do dezynfekcji 90 x 60 x 4 cm, zielona

Mata do dezynfekcji 100 x 90 x 4 cm, zielona

Mata do dezynfekcji 60 x 45 x 4 cm, niebieska

1

1

1

01-3368

01-3377

01-3379

NazwaKod

01-3369
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Mata do dezynfekcji, przejazdowa

Maty dezynfekcyjne przejazdowe stanowią obowiązkowe wyposażenie ferm, zakładów 
przetwórstwa spożywczego oraz innych podmiotów produkujących żywność, leki, kosmetyki. 
Rozkładane są w bramach i przejazdach celem dezynfekcji kół pojazdów oraz butów 
pracowników i osób wizytujących. 
Wielkość maty to co najmniej tyle, ile wynosi obwód największego koła pojazdu. 
Mata dezynfekcyjna przejazdowa stanowi samodzielne, kompletne stanowisko dezynfekcji 
kół pojazdów, maszyn oraz również obuwia pracowników i osób wizytujących. 
Matę nasącza się rozcieńczonym środkiem dezynfekcyjnym. 
Przejeżdżając przez matę, koła pojazdu zostają zdezynfekowane.

Budowa maty:
Siatka wierzchnia – czarna. Dobrze przepuszcza płyn dezynfekcyjny. Zatrzymuje zanieczyszczenia na wierzchu maty. 

2Odporna na przetarcia oraz duży nacisk. Gramatura 265 g/m . Przepuszczalność 45%. 
Wytrzymałość na zerwania – 1900 N/50 mm. Wytrzymałość na rozdarcia 380 N. 

0 0Wytrzymała na temperatury w przedziale -40 C/+70 C. 
Pianka poliuretanowa (wkład chłonny). Wkład chłonny zatrzymujący ciecz oraz nadający kształt macie dezynfekcyjnej. 
Plandeka spodnia – granatowa, supermocna. Nie przepuszcza płynu poza matę. Bardzo mocna i wytrzymała. 

2Wzmacniana wewnątrz włóknami poliestrowymi. Gramatura 1200 g/m . Wytrzymałość na zerwania – 3000 N/50 mm. 
0 0Wytrzymałość na rozdarcia 300 N. Wytrzymała na temperatury w przedziale -40 C/+70 C.

Urządzenie do czyszczenia obuwia

Wolnostojące, antypoślizgowe urządzenie do czyszczenia obuwia. 
W urządzeniu zamontowano 5 szczotek 
dla dokładnego czyszczenia każdego elementu buta.
Wykonane ze stali nierdzewnej. 
Solidna konstrukcja i wykonanie. 
Jest możliwość dodania detergentów.
Półcalowe przyłącze wody.

Mata do dezynfekcji, przejazdowa, 110 x 380 cm 101-3375

NazwaKod

Urządzenie do czyszczenia obuwia 110-4100

NazwaKod



Agrisol Barsan

Płyn do dezynfekcji pianowej o odczynie obojętnym do zastosowania na powierzchniach 
kontaktujących się z żywnością i do dezynfekcji na matach dezynfekcyjnych. 
Sposób użycia na matach dezynfekcyjnych: Stosować w formie 1% roztworu wodnego 
(100 ml preparatu na 10 l wody). 1 kg wystarczy na przygotowanie 100 l 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 l) produktu w 99 kg (99 litrach) wody wodociągowej 
o temperaturze 20°C (lub korzystnie w wodzie o wyższej temperaturze). 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.

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

01-5486

 01-5488

10-4088

Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 

Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością 
i środkami do żywienia zwierząt.
Bezpieczny zarówno dla człowieka jak i środowiska, 
należy do substancji ulegających całkowitej biodegradacji.
Do dezynfekcji obuwia najlepiej stworzyć 2% roztwór, 
zabijane są wtedy wszystkie bakterie, wirusy i grzyby.
Należy stosować ze specjalnymi matami dezynfekcyjnymi (01-3367 lub 01-3368). 
W przypadku stosowania z matą 01-3367 o wymiarze 60 x 40 cm opakowanie 5 kg preparatu 
wystarczy na ok. 6 miesięcy ciągłego stosowania, zaś w przypadku stosowania maty 01-3368 
o wymiarze 90 x 60 cm to samo opakowanie wystarczy na ok. 3 miesiące ciągłego stosowania.

Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%) 1 kg

Preparat do dezynfekcji obuwia Dezacid SMC-1 (5%) 5 kg

1/10

1

10-4088

10-4087

NazwaKod

Preparat do dezynfekcji obuwia Agrisol Barsan 76, 0,9 kg

Preparat do dezynfekcji obuwia Agrisol Barsan 76, 5 kg

1/10/240

1/90

01-5488

01-5489

NazwaKod

Preparaty do dezynfekcji

Preparaty, urządzenia oraz akcesoria 
do dezynfekcji
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Preparat do dezynfekcji i aparatów udojowych Agrisol N 77, 1 kg 

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

01-5486 

01-5487 

1/10/240

1/108

NazwaKod



Agrisol CH (chlorosol) 4 kg

Agrisol CH – skuteczny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania oparty na podchlorynie sodu. 
Podchloryn sodu wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, wybielające i grzybobójcze.
Agrisol CH jest alkalicznym płynem do dezynfekcji urządzeń udojowych, sprzętu mleczarskiego, 
maszyn, urządzeń i pomieszczeń w zakładach przemysłu spożywczego. 
Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. 
Zawiera: podchloryn sodu.
TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Sposób użycia: Sporządzić roztwór roboczy przez zmieszanie 0,1-0,2 kg Agrisolu CH z 100 l wody 
przeznaczonej do spożycia. Roztwór nakładać na umyte wcześniej powierzchnie przy pomocy 
aparatu natryskowego lub cyrkulować w obiegu zamkniętym przez około 20 minut. 
Po zabiegu dezynfekowane powierzchnie spłukać dokładnie wodą zdatną do picia.

UWAGA! Nie stosować Agrisolu CH w postaci koncentratu. Roztwory robocze przygotować 
bezpośrednio przed użyciem.

Preparat do dezynfekcji Dezacid VR RED 150 g

Preparaty, urządzenia oraz akcesoria 
do dezynfekcji
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Preparat do dezynfekcji Dezacid VR RED 150 g02-0107 1/16/3200

Dezacid VR RED to uniwersalny preparat do ogólnej dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich, 
powierzchni mających kontakt z żywnością (poideł i pojemników na karmę oraz urządzeń 
wykorzystywanych w hodowli), a także do dezynfekcji wody do picia.
Przeznaczony również do dezynfekcji pomieszczeń handlowych oraz pomieszczeń transportowych, 
do dezynfekcji gołębników, wolier. 
Dezacid VR RED wykazuje szerokie spektrum działania bakteriobójczego, grzybobójczego i wirusobójczego. 
Potwierdzona skuteczność działania na wirusa ASF.
Zmiana zabarwienia roztworu preparatu (z czerwonej na żółtą) świadczy o zużyciu substancji aktywnej preparatu.

      Sposób stosowania
      Dezynfekcja powierzchni:
      Preparat Dezacid VR RED stosuje się najczęściej w formie 2% roztworu wodnego (do 20 g preparatu dodać 1 l wody pitnej). 
      Preparat nanosi się na myte powierzchnie ręcznie lub za pomocą urządzenia zraszającego. 
      Roztwór dezynfekujący sporządzać bezpośrednio przed użyciem. Czas dezynfekcji min. 10 minut. Po tym czasie spłukać wodą zdatną do picia.
      Dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych i ich wyposażenia oraz środków transportu zwierząt:
      stosować 0,5-1% roztwór preparatu Dezacid VR RED (do 50-100 g preparatu dodać 10 l wody pitnej). 

2
      Optymalne zużycie roztworu preparatu Dezacid VR RED wynosi ok. 0,2 l/m  powierzchni. Czas dezynfekcji 30 minut. 
      Po wykonanej dezynfekcji powierzchnie i urządzenia spłukać wodą zdatną do picia.
      Dezynfekcja systemów wodnych: 
      stosować 1% roztwor preparatu Dezacid VR RED. Czas dezynfekcji 30 minut. Następnie spłukać wodą zdatną do picia.
      Zamgławianie pomieszczeń (po usunięciu wyposażenia i ściółki): 
      stosować 1% roztwór preparatu Dezacid VR RED.
     Dezynfekcję preparatem Dezacid VR RED 

można prowadzić w obecności zwierząt hodowlanych. 

NazwaKod

Agrisol CH (chlorosol), 4 kg 01-5891 1/90
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Agrisol Zasada

Płynny, niepieniący się preparat myjący i dezynfekujący przeznaczony do usuwania 
zanieczyszczeń organicznych (osady białka i tłuszczu) z powierzchni i urządzeń stosowanych 
w rolnictwie przy produkcji mleka, wykazującym działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. 

podchloryn sodu [zaw. 5,8-9,2 g/100 g produktu (2,7-4,3 g/100 g akt. chloru)]Substancje czynne: 
dezynfekcja oraz mycie instalacji udojowych oraz schładzalników na mleko,Zastosowanie: 

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 . W niższych temperaturach mycia (ok. 30 ) zaleca się zwiększyć stężenie °C °C
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.

01-5915

10-4094
NazwaKod

Preparat do suchej dezynfekcji SANDEZIA, 5 kg (wiaderko)

Preparat do suchej dezynfekcji SANDEZIA, 10 kg

10-4093

10-4094

1/5/60

1/3/100

Preparat do suchej dezynfekcji SANDEZIA

SANDEZIA to preparat do dezynfekcji budynków inwentarskich. 
      Produkt skutecznie zwalcza bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby. 
      Niszczy stadia larwalne much i innych owadów znacząco redukując ich liczbę. 
      Zmniejsza ilość chorób w stadzie, ogranicza stosowanie antybiotyków 
      i redukuje koszty leczenia, a w przypadku wystąpienia infekcji wspomaga leczenie.
      Preparat przeznaczony jest dla: trzody chlewnej, bydła, koni, drobiu, norek, 
      królików, gołębi, owiec i psów.

ŁATWA W STOSOWANIU – 
2wystarczy rozsypać 50 g/m  raz w tygodniu!

Ciśnieniowe urządzenie do wapnowania Kerbl

 Urządzenie jest łatwe w użyciu oraz zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 W zestawie dysza do uniwersalnego zastosowania oraz łatwo odkręcany plastikowy lejek.
 Urządzenie może być stosowane ze standardowymi sprężarkami.
 Dane techniczne:
 Pojemność zbiornika: 39,5 l
 Max wypełnienie zbiornika: 36 l
 Waga: 20 kg
 Ciśnienie testowe: 5 bar
 Ciśnienie robocze: 2-3 bar

Ciśnieniowe urządzenie do wapnowania Kerbl 110-5124

NazwaKod

Agrisol zasada 5 kg

Agrisol zasada 2 kg

1/90
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01-5072

01-5915
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