Träffa oss på Elmia
24-26 oktober
Monter A02:14
Fina mässerbjudanden!

STALLHYGIEN
Välj den rätta lösningen!
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Alkalisk rengöring

Foam 32T
Starkt alkaliskt stallrengöringsmedel. Mycket stabilt
skum med lång hållbarhet. Utläggning med skumutrustning säkerställer högt utnyttjande av medlet tack vare
lång kontakttid mellan smuts och rengöringsmedel.
Brukslösning: 1-5%
Förpackning:
27117
22 kg

Total Soap 112
Universalrengöringsmedel med en miljömässigt bred
sammansättning. Kan användas i låg- och högtryckstvätt, samt hetvattentvätt. Verkningstid ca 15-30 minuter,
beroende på uppgiften. Innehåller antikorrosionsmedel.
Förpackning:
18837 20,6 kg
18838 206 kg
18839 1 030 kg

Skumpistol
Säkrar en jämn utläggning av de produkter som är
lämpliga för skumbildning. Vid användning av skumpistol ökas effektiviteten, eftersom det inte är 50–100
meter slang som är full av ren-göringsmedel när utläggningen har avslutats och avsköljningen påbörjas. Samtidigt ser skumpistolen till att det hela tiden är kontroll
över förbrukningen av rengöringsmedel. Passar till alla
högtryckstvättspistoler med snabbkoppling.
Förpackning:
260106 2 liter
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Desinfektion

Desintec FL-des GA
Är ett långtidsverkande desinfektionsmedel med ett
brett spektrum för stallar utan djur, stallutrustning,
utleveransvagnar, transportmaterial och för fotbad.
Innehåller glutaraldehyd. Har dokumenterad effekt mot
bakterier, svampar och virus. Efter grundlig rengöring
påförs FL-des GA i en 1–2 5 lösning. Har en verkningstid
på mellan 1 – 2 timmar.
Kan användas som varm- eller kalldimsdesinfektion.
Förpackning:
18692 10,1 kg
18693 25,25 kg
19405 202 kg
19109 1 010 kg

Desintec Peroxx Liquid
Effektivt ytdesinfektionsmedel med skummande egenskaper baserat på en unik kombination av perättiksyra
och peroktan-syra. Kan användas i stallar med djur.
DESINTEC® Peroxx Liquid ger en förbättrad baktericid,
fungicid och virucid effekt även vid låga temperaturer.
Spraya eller skumma en rengjord och avsköljd yta med
en 0,5 % – 1 % lösning av DESINTEC® Peroxx Liquid,
verkningstid 30 – 60 min (beroende på förhållandena).
För maximal effekt används 2 % med en verkningstid
på 30 – 60 min (beroende på förhållandena).
Förpackning:
18675 10 kg
18676 20 kg
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Desinfektion

Desintec FL-des Allround
Perfekt val av ytdesinfektionsmedel för alla stallar utan
djur. Bekämpar samtidigt koccidier och maskägg. Kan
läggas ut med hög- eller lågtrycksutrustning, pulverisator för kalldimma och som doppdesinfektion. Dokumenterad effekt, DVG-godkänd. En tvåkomponentsprodukt A
+ B. Viktigt: Komponent A (10 kg) och komponent B (5 kg)
används alltid i förhållandet 2:1
Förpackning:
10 kg + 5 kg
19344 16,5 kg

Desinfektion mot koccidier
(bakterier, svampar och virus bekämpas också)
Komponent A

3,0%

Komponent B

1,5%

Brukslösning per m

0,4 liter

Ytfaktor

1,7 Standardbehandling

Mängdberäkning

100 m2 stall x 1,7 = 170 m2 behandlingsyta
170 m2 x 0,4 = 68 m2 liter brukslösning

Förbrukning

3,0% komponent A = 2,04 liter
1,5% komponent B = 1,02 liter
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Vattendesinfektion

Desintec WH-R-Aktiv Plus
Är ett innovativt desinfektionsmedel för kontinuerlig
desinfektion av dricksvatten och dricksvattensystem i
stallar. Tar effektivt bort bioﬁlm och mineraliska beläggningar i vattensystem så att de desinﬁcerande ämnena
kan verka på rena ytor. Får inte användas tillsammans
med ämnen som inte klarar syror och oxiderande medel.
Förpackning:
18679 11 kg
18680 22 kg

IO Power/Aqua Des
Effektiv till stövelbad och ytdesinfektion. Effektiv mot
bakterier, sporer och svampar
Förpackning:
210200 10 liter

Rengöring av transporter

Kvarnol 50%
Ett koncentrerat och effektivt medel mot bakterier,
svampar och beläggningar på ytor utomhus. Kvanol 50
dödar bakterier och svampar. Tar bort mögel och andra
beläggningar på sten, trä och murverk. Tar bort dålig
lukt. Långtidsverkande mot svampar och beläggningar.
Ytorna duschas med en 2 % lösning. Bäst effekt uppnås
om temperaturen är över 12 grader vid utläggningen.
Förpackning:
210310 50 % - 20 liter
210312 50 % - 200 liter
210315 50 % - 1 000 liter
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Torrdesinficering

Agrosan DRY DES+
Uttorknings- och desinfektionsgranulat. Till alla stallar och husdjur. Starkt absorberande. Desinﬁcerande
effekt. Lämpligt för neutralisering av urindoft. Förbättrar inomhusklimatet i stallet. Bekämpar ﬂuglarver.
Använd inte till mjölkkor.
Förpackning:
19458 25 kg

Agrosan DRY OUT
Dödar bakterier och svampsporer bland annat för att
det innehåller aktivt ämne. Har en ren och behaglig citrusdoft och klumpar inte vid användning. Torkar upp
stallgolvet. Dammar inte. Är effektivt mot ﬂ uglarver.
pH 6–6,5 (neutral). Påverkar inte biogasanläggning.
Förpackning:
19502 25 kg

FloorCal pH12
FloorCal pH 12 är en speciell uttorknings- och ströprodukt för boskapsstallar. Är dessutom lämplig för
torra klövbad. Används i gångar och uppehållsutrymmen samt i liggbås. FloorCal pH 12 torkar ut och höjer
pH-värdet i miljön där den används, därmed dödas
bakterierna och smittrycket reduceras.
Förpackning:
18401 25 kg
17845 Bigbag 1 000 kg

Får användas i
ekologisk
produktion

Repiderma sårspray
För utvärtes bruk. Antibiotikafri. Innehåller cheleterad
koppar och zink. Rengör innan påföring. Spraya på
huden i ca 3 sekunder med 15-20 cm avstånd så att
huden färgas (grön) jämnt. Upprepa efter 30 sekunder.
Förpackning:
19620 250 ml
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Rengöring av mjölkningsutrustning

Desintec MelkClean A
Ett klor-basiskt rengöringsmedel för mjölkkylanläggningar. MelkClean A rengör och desinﬁ cerar, lösgör
effektivt fett- och proteinhaltigt smuts och garanterar
en låg bakterienivå i mjölkningsanläggningen. Kan användas till mjölkningsanläggningar och kyltankar.
Rekommendationer vid använding:
Anläggningen försköljs med kallt/ljummet vatten.
Basisk rengöring med MelkClean A (0,5 % = 0,5 dl/10 liter
i 6-8 min, sluttemperatur min. 40 – 50 grader), direkt
efter sköljs anläggningen med rent vatten. Vid nästa
tvätt rengörs med syrabaserat Melk Clean S.
Förpackning:
18649 24 kg
18650 69 kg
18651
245 kg
18652 1 175 kg

Desintec MelkClean S
Är ett rengöringsmedel för mjölknings- och mjölkkylanläggningar. MelkClean S rengör effektivt och tar
bort mjölkstens- och kalkbeläggningar. Innehåller
icke-organiska syror och tensider. Innehåller fosforsyra,
svavelsyra och salpetersyra.
Rekommendationer vid använding:
Anläggningen försköljs med kallt/ljummet vatten. Basisk rengöring med MelkClean S (0,5 % = 0,5 dl/10 liter
i 6-8 min, sluttemperatur min. 40 – 50 grader), direkt
efter sköljs anläggningen med rent vatten. Vid nästa
tvätt rengörs med MelkClean A.
Förpackning:
18653 24 kg
18654 69 kg
18655 245 kg
18656 1 175 kg
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Rengöring av mjölkningsutrustning

Desintec AMS Clean A
Starkt alkaliskt rengöringsmedel till automatiska mjölknings-system (AMS) samt traditionelle mjölkningsanläggningar och tankar. DESINTEC AMS Clean A används i
kombination med ett rengö-ringsmedel som innehåller
syra, t.ex. DESINTEC AMS Clean S. Kan även användas till
växeltvätt av traditionella mjölknings-anläggningar i
kombination med ett surt rengöringsmedel. DESINTEC
AMS Clean A är fritt från nitrat, fosfor och klor.
Rekommendationer vid använding: Anläggningen
försköljs med kallt/ljummet vatten. Basisk rengöring
med AMS Clean A (0,5 % = 0,5 dl/10 liter i 6-8 min.,
sluttemperatur min. 40 – 50 grader), direkt efter sköljs
anläggningen med rent vatten. Vid nästa tvätt rengörs
med syrabaserat AMS Clean S.
Förpackning:
18640 27 kg
18641 79 kg
18642 280 kg

Desintec AMS Clean S
Ett särskilt syrahaltigt rengöringsmedel för mjölkningsrobotar och mjölktankar. Lämpligt för alla vattenhårdhetsgrader. Tar effektivt bort mjölkstens- och
kalkbeläggningar och garanterar en låg bakterienivå
i robotanläggningen. Rengöring och desinfektion sker
företrädesvis i kombination med AMS Clean A. Därmed
avlägsnas även protein- och fettbeläggningar. Lämpligt
för rostfritt stål. Innehåller fosforsyra.
Rekommendationer vid använding:
Anläggningen försköljs med kallt/ljummet vatten. Sur
rengöring med AMS Clean S (0,5 % = 0,5 dl/10 liter i 6-8
min., sluttemperatur min. 40 – 50 grader), direkt efter
sköljs anläggningen med rent vatten. Vid nästa tvätt
rengörs med basiskt AMS Clean A.
Förpackning:
18643 24 kg
18644 70 kg
18645 245 kg
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Juverdesinfektion

Desintec MH-lodine S
Är en bruksklar juvervårdsprodukt baserad på jod.
Används för att doppa eller spraya spenarna med efter
den dagliga mjölkningen. MH Iodine S är en brun vätska
som innehåller vårdande medel som förhindrar spruckna spenar och ser till att juvret är mjukt och smidigt.
Bra mot falska kokoppor.
Förpackning:
18663 20 kg
18664 210 kg

Desintec FL-R2

Gör
skinande
rent

FL-R2 är ett ﬂ ytande surt rengöringsmedel för mjölktankar och ytor av rostfritt stål. FL-R2 tar bort hårt sittande icke-organiska beläggningar som kalk, mineraler
och rost. Verkar inte korrosivt på ytor av aluminium,
tenn och koppar och deras legeringar. Ytor och utrustning skummas in och tvättas av med hög-tryckstvätt
efter ca 15 minuters verkningstid.
Förpackning:
18646 12 kg
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Våra fodersäljare
Välkommen att kontakta oss när det gäller foder och tillbehör.

Mikael Norrstam
Säljare gris/nöt
Skåne
070-535 30 56

Jörgen Bengtsson
Säljare nöt/växtodling
Blekinge, Småland
jorgen.bengtsson
@swedishagro.se
072-527 81 30

Karl-Fredrik Olsson
Säljare nöt/växtodling
Blekinge, Småland
karl-fredrik.olsson
@swedishagro.se
070-696 12 71

Maria Malmström
Produktchef/säljare gris
Blekinge, Gotland,
Småland, Öland
0480-611 19

Marjo Lande
Produktchef/säljare nöt
Småland, Öland
marjo.lande
@swedishagro.se
070-382 48 82

Martin Jakobsson
Säljare nöt
Småland
martin.jakobsson
@swedishagro.se
070-689 21 90

Hans-Ove Wahlström
Säljare nöt
Småland, Östergötland
hans-ove.wahlstrom
@swedishagro.se
070-343 44 53

Caroline Eriksson
Säljare nöt
Öland
caroline.eriksson
@swedishagro.se
070-227 32 70

Martin Karlsson
Säljare nöt/gris
Dalsland, Värmland
070-607 80 16

Daniel Larsson
Säljare nöt
Värmland
070-782 70 32

Monica Söderlund
Innesäljare Väse
Värmland
070-305 33 06

Anders Andersson
Säljare fjäderfä
Östergötland
070-268 27 87
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Våra fodersäljare
Välkommen att kontakta oss när det gäller foder och tillbehör

Mimmi Olsson
Produktchef premix/
Säljare gris
Närke, Sörmland,
Västergötland, Östergötland
070-673 32 81

Ove Nyberg
Säljare nöt
Gotland, Norrland,
Åland
070-641 30 50

Sören Karlén
Säljare gris/nöt
Dalarna, Närke,
Västmanland
070-593 58 07

Krister Larsson
Kundtjänst
0480-611 11
070-3053493

Lisa Pettersson
Kundtjänst
0480-611 11
070-2501175

Kundtjänst

2018-10-02

Kristina Urga
Kundtjänstansvarig
0480-611 11
072-5221702

11

Johan Welin
Kundtjänst
0480-611 11
070-217 9472

VÅR VISION:
”Att vara den valda och
viktigaste samarbetspartnern för
lantbruket i Sverige genom att skapa
största möjliga mervärde för den
enskilde lantbrukaren.”
www.swedishagro.se

Box 833 • 391 28 Kalmar
Vx 0480-611 00 • info@swedishagro.se
Kundtjänst 0480-611 11
kundtjanst@swedishagro.se
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