DESINFEKTIONSOG VASKEVOGN
Skumudlægning giver en økonomisk, hurtig og effektiv
rengøring og desinfektion af overflader






Vaskevogn/desinfektionsvogn i rustfrit stål med plads til 2 dunke. Normalt sæbe og
desinfektionsmiddel. Men kan også anvendes til 2 forskellige sæber (alkalisk og surt).
Men et håndtag skiftes nemt mellem midlerne.
Leveres med dobbelt kemi injektor i rustfrit stål designet til korrekt dosering.
Doseringen kan reguleres.
Incl. skumlanse med hurtigskift i rustfrit stål.
3 meter tilslutningsslange med hun lynkobling.



Kobles på det eksisterende højtryksanlæg.



Der kan anvendes forskellige skumprodukter, men vi kan anbefale:
Desintec Stallclean Profi D er en kraftig alkalisk sæbe til vask af alle slags tomme
stalde og bygninger. Den specielle skumstruktur giver en god vedhæftning på alle
slags overflader, samtidigt med at skumboblerne springer kontinuerlig hvilke giver
den rette ”mekaniske” påvirkning af snavset på overfladerne. Egnet til alle vandhårdhedsniveauer. De tilsatte tensider pakker effektiv snavset ind, så det føres væk
med vaskevandet og ikke sætter sig fast igen efter det er løsnet. Fjerner effektiv
fedt og proteiner. Kan også anvendes mod sod og røgfilm. Brugsopløsning på 1-5%,
afhængig af vaskeopgaven samt vandhårdheden. Indvirkningstid min. 10 min.
34730 | DESINTEC StallClean Profi D 22 kg
34731 | DESINTEC StallClean Profi D 230 kg

DESINTEC Peroxx Liquid er et effektivt overfladedesinfektionsmiddel med skummende egenskaber baseret på en unik kombination af brintoverilte, eddikesyre,
natriumsalt og pereddikesyre. Kan bruges i stalde med dyr. Skum en rengjort og
skyllet flade med en 0,25% - 0,75% opløsning. For maximalt virkning bruges 1%.
Indvirkningstid 30 min.

DESINFEKTIONS- OG
VASKEVOGN
35527 | Kobles på et højtryksanlæg,
som yder 25-35 liter/minut.

35528 | Kobles på et højtryksanlæg,
som yder 16-25 liter/minut.

18675 | DESINTEC Peroxx Liquid 10 kg
18676 | DESINTEC Peroxx Liquid 20 kg

DESINTEC FL Des GA er et bredspektret og langtidsvirkende desinfektionsmiddel til
stalde uden dyr, staldudstyr, udleveringsvogne, transportmaterielog til fodbad.
Indeholder glutaraldehyd. Har dokumenteret effekt mod bakterier,
svampe og virus. Efter grundig rengøring påføres FL Des GA i
en 1-2% opløsning. Indvirkningstid på mellem 1 - 2 timer.
18692 | DESINTEC FL Des GA 10,1 kg
18693 | DESINTEC FL Des GA 25,25 kg
19405 | DESINTEC FL Des GA 202 kg
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