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STALDRENGØRING / SVINESTALD

ALKALISK RENGØRING

SUR RENGØRING / AFKALKNING

HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

DESINTEC® 
StallClean Basis
StallClean Basic er et flydende, meget basisk 
skumrengøringsmiddel til stalde. Især egnet til 
at fjerne kraftig smuds, bestående af fedt, pro-
tein og afføring fra stengulve, fliser, træ, rustfrit 
stål, armaturer, glas og syntetiske materialer. Er 
IKKE egnet til køretøjer. Har en pH på 12,5, god 
skummeevne og er egnet til alle vandhårheds-
grader. Stalden skal være fugtig og være groft 
rengjort på forhånd. Tåler frost.  Udlægges i 
en 2 - 5% opløsning på alle gulve, vægge og 
udstyr. Indvirkningstid: op til 30 minutter (må 
ikke tørre ind).

Emballage: 
	26 kg / 20 ltr. Varenr.:  18690
 260 kg / 200 ltr. Varenr.:  18691

DESINTEC® 
StallClean Profi 
StallClean Profi er et stærkt alkalisk staldren-
gøringsmiddel. Med ekstra god og langtids 
skummeevne. Velegnet til fjernelse af stærke 
og komplekse lag af fedt og proteiner.Ved 
udlægning med skumudstyr sikres højt udnyt-
telse af rengøringsmidlet pga. lang kontakttid 
mellem snavs og rengøringsmiddel. StallClean 
Profi skal bruges i en  brugsopløsning: 1-5%. 
Produktet har en unik bedre vedhæftnings- og 
indvirkningsevne end andre lignende produk-
ter. StallClean er også egnet til slagterier og 
mejerier. Er IKKE egnet til køretøjer.

Emballage: 
	22 kg / 20 ltr. Varenr.:  18677
 230 kg / 220 ltr. Varenr.:  18678

Emballage: 
	24 kg Varenr.:  33160

TOPAZ AC2
TOPAZ AC2 er et surt, afkalkende, skum-
rengøringsmiddel til daglig og periodisk 
anvendelse indenfor fødevare-, bryggeri- og 
mejeriindustrien. Fjerner effektivt uorgani-
ske belægninger samt proteinbelægninger. 
Blandbart med vand i alle forhold. Bør ikke 
anvendes på blødt stål, galvaniserede eller 
fortinnede overflader.
 1. Forskyl med vand for at fjerne løstsiddende smuds.
 2. Skum alle overflader med en 2% - 5% opløsning. 
  Temperatur fra koldt til 60 grader.
 3. Kontakttid 10 – 20 minutter, dog max 60 minutter. 
  Indtørring bør undgås.
 4. Slutskyl med rent vand. Alt skum og smuds fjernes.

DESINTEC® FL-R2
FL-R2 er et flydende surt rengø-
ringsmiddel til malketanke og 
overflader i rustfrit stål. FL-R2 fjer-
ner hårdnakkede ikke-organiske 
belægninger som kalk, mineraler 
og rust. Virker ikke korrosivt på 
overflader af aluminium, tin og 
kobber og deres legeringer. Over-
flader og udstyr skummes ind og 
afrenses, efter ca 15 minutters 
indvirkningstid, med højtryks-
renseren.

BLANKER
OP

Emballage: 
	12 kg Varenr.:  18646

Total Soap 112
Universal rengøringsmiddel med 
miljømæssig bred sammen sætning. 
Kan anvendes i lav- og højtryksrenser 
samt hedvandsrenser. Indvirkningstid ca 
15 – 30 minutter alt efter opgavens art. 
Indeholder antikorrosionsmidler.

Emballage: 
	20,6 kg / 20 ltr. Varenr.:  18837
 206 kg / 200 ltr. Varenr.:  18838
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RENGØRING AF VAND- OG VÅDFODERSTRENGE

STALDRENGØRING / SVINESTALD

HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

DESINTEC® AH-Tec
Flydende, stærkt alkalisk rengøringsmiddel til vand- og våd fodersystemer. Til rørsystem bruges DESINTEC® 
AH-Tec i en koncentration på 1 - 5%. Indvirkningstid: 2 timer. Lad det ikke tørre. Skyl grundigt med vand 
inden ibrugtagning. Rengøringsopløsningen må ikke komme i foder eller vand.
For at få den optimale rengøring skal AH-Tec efterfølges af en desinfektion med WH-R Aktiv Plus.

Emballage:  
	27 kg / 20 ltr. Varenr.:  18637
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DESINFEKTION

STALDRENGØRING / SVINESTALD

HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

DESINTEC® 
Peroxx Liquid
Effektivt overfladedesinfektionsmiddel 
med skummende egenskaber baseret på 
en unik kombination af pereddikesyre og 
peroktansyre. Kan bruges i stalde med dyr.
DESINTEC® Peroxx Liquid giver en forbed-
ret baktericid, fungicid og virucid effekt 
selv ved lave temperaturer. Spray eller 
skum en rengjort og skyllet flade med en 
0,5% - 1% opløsning af DESINTEC® Peroxx 
Liquid, indvirkningstid 30 - 60 min. (afhæn-
gig af forholdene). For maximalt virkning 
bruges 2% med en indvirkningstid på 30 - 
60 min. (afhængigt af forholdene).

Emballage: 
	10 kg / 10 ltr. Varenr.:  18675
 20 kg / 20 ltr. Varenr.:  18676

Emballage: 
	10,7 kg Varenr.:  33965

Emballage: 
	10 kg Varenr.:  34362

DESINTEC® Vet4Des
Vet4Des (pulverkoncentrat) er et desinfektionsmiddel til overflade 
desinfektion, støvlebade, hjulbade, desinfektion af transportkøretøjer 
samt desinfektion og rengøring af vand systemer og drikkevands-
systemer. Vet4Des brugsopløsningen spredes på de fugtige, men 
ikke våde overflader ved hjælp af egnet udstyr. Almindelig desinfek-
tion, hårde overflader: 1%. Forebyggende desinfektion: 0,5%. Der 
tilstræbes at anvende 0.4 l brugsopløsning per m². Som minimum 
skal brugsopløsningen dække / fugte overfladen helt. Vent gerne 
minimum 30 minutter inden efterskylning for at opnå fuldt udbytte af 
desinfektionen. Desinfektion af udstyr, foderautomater og drikkekar 
(rengjorte): 0,5%, efter 30 min. skylles med rent vand før udtørring.
Støvlebade / kar: min. 0,5% fornyes efter behov dog minimum 2 
gange per uge. Drikkevandssystem (CIP rengøring). Rengøring både 
organiske og uorganiske belægninger: 1,0% i 1-2 timer eller efter 
behov. Vandsystemet skylles igennem med rent vand før vandsyste-
met anvendes igen.

DESINTEC® 
FL-COC Garant
Coccidier, deres oocyster og ascarideæg 
(spolorme) sidder hyppigt på skjulte svært 
tilgængelige steder i staldområdet. Derfor er 
det særlig vigtigt, at sprøjte vægge op til 1m 
højde, ridser, spalter, undersiderne af bure, 
reder, apparater og andre anlæg, som dyrene 
har kontakt med, omhyggeligt.
Opløsningens koncentration: 3%, Indvirknings-
tid 2 timer og doseres med 0,4 liter per m2.

DESINTEC® Vet4DesDESINTEC® FL-des GA
Er et bredspektret og langtidsvirkende 
desinfektionsmiddel til stalde uden dyr, 
staldudstyr, udleveringsvogne, trans-
portmateriel og til fodbad. Indeholder 
Glutaraldehyd. 
Har dokumenteret effekt mod bakterier, 
svampe og virus.
Efter grundig rengøring påføres FL Des GA 
i en 1-2% opløsning. Med en indvirknings-
tid på mellem 1 - 2 timer.
Kan anvendes som varm- eller koldtåge-
desinfektion.

Emballage: 
	1.010 kg / 1.000 ltr. Varenr.:  19109
 10,1 kg / 10 ltr. Varenr.:  18692
 202 kg / 200 ltr. Varenr.:  19405
 25,25 kg / 25 ltr. Varenr.:  18693

Emballage: 
	1 kg med doseringsske Varenr.:  19039 
	2,5 kg Varenr.:  1912
	5 kg Varenr.:  380
	10 kg Varenr.:  2739

Virkon S
Dokumenteret effekt mod alle kendte virusfamilier, grampositive og 
gramnegative bakterier, mycoplasmer, svampe og svampesporer.
Desinfektion af: 
Stalde: 100 g pr. 10 ltr. vand (1%). 
Parvovirus infektion.: 200 g pr. 10 ltr. vand (2%).
Godkendt til desinfektion af transportvogne til klovbærende dyr samt 
til yvervask FØR malkning i Økologiske besætninger. PH:2,6.

NYHED
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STALDRENGØRING / SVINESTALD

HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

PerOxytabs
Peroxytabs indeholder kaliummonopersul-
fat, maliensyre og sulfaminsyre. Anvendes 
som Oxiderende desinfektionsmiddel til 
brug ved flade-desinfektion i stalde med og 
uden dyr og dyppe-desinfektion. Angriber 
ikke overflader. Kan bruges i høj- og lav-
tryksrenser. 2 tabletter til 10 liter vand.

Godkendt af MARK OG SPENCER

Emballage: 
	50 stk. Varenr.:  210274

Emballage: 
	75/16 (225 stk.) Varenr.:  19330

Chlortabs med brus
Klortabletter. Anvendes til desinfektion 
af bl.a. malkeanlæg, malkeklude og 
pattedypning.
Malkeanlæg: 1 tablet pr. 7,5 liter vand.
Malkeklude: 3 tabletter pr. 10 liter vand.
Pattedypning: 1 tablet pr. 250 ml. vand.
Bemærk 50 % mere aktiv klor per tablet 
sammenlignet med standard klortablet.

DESINTEC® FL-des Allround
Perfekt valg af overflade desinfektions-
middel i bygninger og stalde, hvor dyr op-
holder sig.  Bekæmper coccidier og orme-
æg i samme arbejdsgang. Kan udlægges 
med høj- eller lavtryksudstyr, koldtåge 
forstøver og som dyppe desinfektion. 
Dokumenteret effekt, DVG godkendt. 
Et to-komponent produkt A + B. Vigtigt: 
Komponent A (10 kg) og komponent B (5 
kg) anvendes altid i forholdet 2:1

Desinol Ekstra
Anvendes til flade-og tågedesinfektion 
i stalde uden dyr, transportmateriel og 
inventar. Velegnet til varm-og koldtå-
gedesinfektion. Godkendt til kartof-
felhuse.Minimerer smittetrykket ved 
Digital Dermatitis (klovpleje). Indeholder 
glutaraldehyd og kvartenære ammoni-
umforbindelser. Biologisk nedbrydelig. 
Efter grundig rengøring påføres Desinol 
Ekstra i en 1,5% opløsning. Varmtåge-
desinfektion: 1 liter + 2 liter vand pr 
400 kubikmeter. Koldtågedeinfektion: 1 
liter og 10 liter vand til 400 kubikmete.r 
Klovbade: 5% opløsning.
Klovspray: 25% opløsning sprøjtes 
direkte på klovene.

DESINTEC® FL-des GA Forte
FL-des GA forte er et højkoncentreret 
desinfektionsmiddel med glutaraldehyd. 
Anvedes til stalde, staldudstyr, foder- og 
dyretransportkøretøjer samt støvlebade 
og gennemkørselskar.
Dosering: 1%
Egenskaber: FL-des GA forte er et 
skummende desinfektionsmiddel med 
omfattende mikrobicid virkning mod 
bakterier, virusser og svamp. 
Virker ned til +5 grader.
Effekten bevares også ved iblanding med hårdt vand

Emballage: 
	10,4 kg Varenr.:  33347

Emballage: 
	10,5 kg (Komponent A) Varenr.:  19345
 6 kg (Komponent B) Varenr.:  19346
 16,5 kg Varenr.:  19344

Emballage: 
	20 ltr. Varenr.:  210095

DESINTEC® FL-des GA Forte

desinfektionsmiddel med glutaraldehyd. 
Anvedes til stalde, staldudstyr, foder- og 
dyretransportkøretøjer samt støvlebade 
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TØRDESINFEKTION

STALDRENGØRING / SVINESTALD

VANDDESINFEKTION

HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

Agrosan Dry Out
Dræber bakterier og svampesporer bl.a. fordi det indeholder 
aktivt stof. Har en ren og behagelig citrus duft, og klumper 
ikke ved brug. Tørrer staldbunden ud. Støver ikke. Er effektiv 
mod fluelarver. Ph-6-6,5 (neutral). Påvirker ikke biogasanlæg.

Emballage: 
	25 kg Varenr.:  19502

Agrosan Dry Green
Desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer 
smittetrykket og sikrer derved en sundere be-
sætning. Veldokumenteret effekt på de hyp-
pigst forekomne bakterier og svampesporer. 
Kan anvendes til alle husdyr, skader hverken 
mennesker eller dyr.  Dansk produceret og 
gennemtestet af internationalt anerkendte la-
boratorier. Fosfatfri og pH-neutral, så det ikke 
udtørrer dyrenes tynde hud. Samt ikke svider 
og/eller ætser gulv og staldinventar. 
Begrænser lugten af ammoniak til et stadie, 
hvor dyr og mennesker kan færdes i stalden 
uden lugtgener og åndedrætsbesvær.
Absorberer fugt og væde, er derfor særlig 
virksom i stalde med høj luftfugtighed.
Anvendelse:
En håndfuld pr kvadratmeter 2 gange om ugen. Ved særligt fugtige 
stalde eller sygdomsramte stalde, anbefales det at anvende Agrosan 
Dry Green hyppigere. Må anvendes i økologiske besætninger.

Emballage: 
	25 kg Varenr.:  33922

DESINTEC® WH-R-Aktiv Plus
Er et innovativt desinfektionsmiddel til 
kontinuerlig desinfektion af drikkevand og 
drikkevandssystemer i stalde.
Fjerner effektivt biofilm og mineralske belæg-
ninger i vandsystemet, således at de desinfice-
rende stoffer kan arbejde på rene overflader. 
Må ikke anvendes sammen med stoffer som 
ikke er modstandsdygtige overfor syrer og 
oxiderende midler.

Emballage: 
	11 kg / 10 ltr. Varenr.:  18679
	20 kg Varenr.:  33919

MÅ ANVENDES 
AF ØKOLOGER

Emballage: 
	10 kg Varenr.:  34362

DESINTEC® Vet4Des
Vet4Des (pulverkoncentrat) er et desinfekti-
onsmiddel til overflade desinfektion, støvle-
bade, hjulbade, desinfektion af transportkøre-
tøjer samt desinfektion og rengøring af vand 
systemer og drikkevandssystemer. Vet4Des 
brugsopløsningen spredes på de fugtige, 
men ikke våde overflader ved hjælp af egnet 
udstyr. Almindelig desinfektion, hårde over-
flader: 1%. Forebyggende desinfektion: 0,5%. 
Der tilstræbes at anvende 0.4 l brugsopløsning per m². Som minimum 
skal brugsopløsningen dække / fugte overfladen helt. Vent gerne 
minimum 30 minutter inden efterskylning for at opnå fuldt udbytte af 
desinfektionen. Desinfektion af udstyr, foderautomater og drikkekar 
(rengjorte): 0,5%, efter 30 min. skylles med rent vand før udtørring.
Støvlebade / kar: min. 0,5% fornyes efter behov dog minimum 2 
gange per uge. Drikkevandssystem (CIP rengøring). Rengøring både 
organiske og uorganiske belægninger: 1,0% i 1-2 timer eller efter be-
hov. Vandsystemet skylles igennem med rent vand før vandsystemet 
anvendes igen.

Agrosan Dry DES+
Udtørrings- og desinfektionsgranulat. Til alle stalde og 
husdyr. Stærkt absorberende. Desinficerende effekt. 
Velegnet til neutralisering af urinlugt. Forbedrer det 
indendørs klima i stalden. Bekæmper fluelarver.

Udtørrings- og desinfektionsgranulat. Til alle stalde og 

Emballage: 
	25 kg Varenr.:  19458

NYHED
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TEKNISK TILBEHØR

TILBEHØR

HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

Skumpistol stor
Sikrer en ensartet udlægning af de produkter, som er egnet til skum-
dannelse. Ved brug af skumpistol øges effektiviteten af arbejdskraften, 
da der ikke er 50-100 meter slange, som er fyldt med sæbe, når sæbe-
udlægningen er afsluttet og afskylningen påbegyndes. Samtidig sikrer 
skumpistolen, at der hele tiden er styr på forbruget af sæbe. Passer til 
alle højtryksrenser pistoler med kvikkobling.

Emballage: 
 2 ltr. Varenr.:  260106

Emballage: 
 1 stk. Varenr.:  440

Støvlevasker
med desinfektionsdosering 
og tilslutning for vand. Kraftig 
udførelse i rustfrit stål med 
solid rist og 5 børster.

Emballage: 
 1 stk. Varenr.:  27738

Desinfektionskar
Meget ideelt til støvledesinfektion. 
Mål: B: 42 cm. D: 17 cm. L: 63 cm. 
Rummer 38 liter. 

EZI Aktion pumpe 
til dunke og tromler
Utrolig holdbar pumpe, som kan tåle syre.
Kan anvendes til palletank. 
Indeholder adaptere så pumpen passer til 
alle typer dunke og tromler.

Emballage: 
 til 25 ltr. dunk Varenr.:  635
 til 60 ltr. dunk Varenr.:  19059
 til 200 ltr. + 1.100 ltr. Varenr.:  636

Emballage: 
 1 stk. Varenr.:  260030

Tappehane
 Til 10, 25 og 60 liter dunke med 
udluftning 20 mm. Passer til dunk med 
indvendig diameter på 58-59-60 mm.

Varenr.:  27738

Meget ideelt til støvledesinfektion. 



HOMOGEN GYLLE

TILBEHØR

Viva Pattesalve
Pattesalve, som beskytter huden mod 
udtørring. Nærer og heler smårifter og 
skrammer. Pattesalven er blødgørende 
og indeholder bivoks, som har en sær-
deles gunstig virkning, også på sart hud. 
Den gode duft kommer fra parfumestof-
fer i eucalyptus. Til daglig brug.

SALVER

Viva Skin care
 Viva Skin Care er en hudsalve med 
bivoks, som har en særdeles gunstig 
virkning, også på sart hud. Den er blød-
gørende og ikke fedtende.  Indeholder 
ikke parabener og farvestoffer. Den 
gode duft kommer fra parfumestoffer i 
eucalyptus. Beskytter huden mod udtør-
ring. Nærer huden og heler smårifter og 
skrammer. Til daglig brug.

hl
.2
51
01

VILOFARM A/S
Søagervej 9 . Onsild | 9500 Hobro | Tel. +45 88 87 53 00 | ordre@vilofarm.dk

Emballage: 
 7 kg Varenr.:  10139

Viscolight
Hurtigt og kraftigt flydelag. Har de egenska-
ber, der giver en homogen gylle. Når gyllen er 
homogen, vil der dannes et naturligt flydelag 
i toppen af gylletanken. Dette flydelag vil bli-
ve liggende indtil, gylletanken igen oprøres. 
Dosering 20 g pr. m3

Emballage: 
 300 ml Varenr.:  30332
 1.250 ml Varenr.:  30333
 4.800 ml Varenr.:  30334

Emballage: 
 100 ml Varenr.:  30330
 300 ml Varenr.:  30331


