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RENGØRING

HYGIEJNE TIL STALD OG DYR

Transportsæbe/Rens
Til vask/affedtning af tankbiler, lastbi-
ler, containere, presenninger og andet 
i alle typer industri.
Dosering: 2-10% eller afhængig af 
opgavens sværhedsgrad. Indeholder: 
Natriumhydroxid.

TC-Clean
Anvendes til affedtning, lastbilvask, 
containervask, vask af værkstedsgulve, 
rengøring af traktor, landbrugsmateriel, 
glas fiberbåde, campingvogne o.l. Kan 
også anvendes til afvask af stald og 
stald inventar. TC-Clean har gode fedt- og 
olieemulgerende egenskaber og angriber 
ikke aluminium. Opfylder kravene til 
hurtigseparerende rengørings- og affedt-
ningsmidler (IVL-test 2). Bruges i koldt 
vand, men varmt vand er altid med til at 
give en bedre effekt. Brug aldrig TC-Clean 
på en varm overflade. Lægges ud som 
skum på hele materiellet, lad virke i ca 
3-4 min. må ikke tørre ind. Vask med blød 
børste. Skyl al TC-Clean af med lav- eller 
højtryk for at undgå lakskader. Ved meget 
svære opgaver sættes i blød i vand før 
vaskeproces. 
For at beskytte materiellet og bevare 
vaskeresultatet, vasker man til sidst med 
autoshampoo med voks f.eks. 
Blanco Wash i en blanding på 3-4%. 
Se i øvrigt datablad inden brug. 

Blanco Wash
Rengørende og voksbevarende shampoo 
til alle slags køretøjer.
Kan bruges til både manuel og maskinel 
vask. Er forrygende effektiv. Rengør i 
dybden. Beskytter og efterlader lakken 
skinnende blank. Brug Blanco Wash 
regelmæssigt. Gør næste vask væsentlig 
nemmere. Meget koncentreret. Kan påfø-
res med højtryksrenser og lavtrykssprøjte. 
Blanco Wash skal afskylles efter vask. 
Dosering: 0,5% i skumpistol eller 0,2-0,4 dl. 
pr. 10 l. vand.

RinseWax
Skyllevoks som ved anvendelse giver 
en hurtigere tørrende effekt på biler, 
førerhuse og anhængere mm.
Voksen gør overfladen vandafvisende, 
hvorved vandet danner dråber og let 
blæses af overfladen.
Rinse Wax anvendes i automatiske 
vaskeanlæg samt påføres manuelt ved 
brug af tryksprøjte.

Emballage:  
	21 kg Varenr.:  30709

Emballage:  
	5 ltr. Varenr.:  19381

Emballage:  
	5 ltr. Varenr.:  33466

Emballage:  
	20 ltr. Varenr.:  19493
	200 ltr. Varenr.:  19361
	1.000 ltr. Varenr.:  19362

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.

Desinol Ekstra
Anvendes til flade-og tågedesinfektion i 
stalde uden dyr, transportmateriel og in-
ventar. Velegnet til varm-og koldtågedes-
infektion. Godkendt til kartoffelhuse.Mini-
merer smittetrykket ved Digital Dermatitis 
(klovpleje). Indeholder glutaraldehyd og 
kvartenære ammoniumforbindelser. Biolo-
gisk nedbrydelig. Efter grundig rengøring 
påføres Desinol Ekstra i en 1,5% opløsning. 
Varmtågedesinfektion: 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.

Emballage:  
	20 ltr. Varenr.:  210095
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DESINFEKTION

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 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 be-
hov. Vandsystemet skylles igennem med rent vand før vandsystemet 
anvendes igen.

DESINTEC® Vet4Des

DESINTEC® 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.
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TILBEHØR

Viva Skin care
 Viva Skin Care er en hudsalve med 
bivoks, som har en særdeles gunstig 
virkning, også på sart hud. Den er 
blødgørende og ikke fedtende.  Inde-
holder ikke parabener og farvestoffer. 
Den gode duft kommer fra parfume-
stoffer i eucalyptus. Beskytter huden 
mod udtørring. Nærer huden og heler 
smårifter og skrammer. Til daglig brug.
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VILOFARM A/S
Søagervej 9 . Onsild | 9500 Hobro | Tel. +45 88 87 53 00 | ordre@vilofarm.dk

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

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.:  17768Emballage: 

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

Pumpe t/ 200 kg 
- alm. m. adapter


