I STÁL LÓ
T ECH
ÁLLATI IVÓVÍZ FERTÕTLENÍTÕSZER
A sertésállományt érintõ megbetegedések elleni küzdelem egyik alappilére
a kiváló minõségû,fertõzésmentes itatóvíz. A SteriClean
Aqua ivóvíz
fertõtlenítõszer minden betegség megelõzési program alapját képezi,
hatékonyan biztosítja a gomba- és baktériummentes itatóvizet pH csökkenés
nélkül.Használatával eltávolítható az itatóvízrendszerben lerakódott biofilm
réteg,fertõzésmentes vízhez jut az állomány, tovább javul a sertésállomány
takarmányhasznosítása.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hatásmechanizmus:
SteriClean Aqua pH 3 értékû, enyhén savas, klórszagú folyadék, ami nátrium-hipoklorit, nátriumklorid, hidrogén-peroxid, klór-dioxid és ózon hatóanyagot tartalmaz. A hatóanyagok modern,
elektrokémiai eljárással magas redoxpotenciálú anyagokká alakulnak, így a szer fizikai úton semmisíti
meg a baktériumokat és a gombákat, esélyt nem hagyva a rezisztens törzsek kialakulására. A
SteriClean Aqua teljesen biztonságos a környezetre és az emberre egyaránt.
A szer hatékonysága a mikroorganizmusok és a SteriClean Industry különbözõ töltésének
kihasználásában rejlik:
1. A mikroorganizmus sejtmembránja negatív töltésû, míg a SteriClean Aqua fertõtlenítõszer
pozitív töltésû molekulákból áll.

A termék felhasználási területe:
Emberek és állatok ivóvízének, medencék, fürdõ- és egyéb vizek fertõtlenítésére alkalmas I. fõcsoport
2. és 5. terméktípusú biocid termék, baktericid és fungicid antimikrobiális spektrummal.

2. A pozitív töltésû molekularész magához vonzza a mikroba negatív töltésû membránját és azt
magához köti.

Azok az érvek, amik a SteriClean® Aqua mellett szólnak:

3. A megkötött mikroorganizmus sejtmembránját a készítmény azonnal oxidálja, így az
roncsolódik, majd szétreped, biztos pusztulást okozva a mikroorganizmusnak.

Higiénikus és egyedülállóan sokoldalú:
·
Egyszerre oldja a biofilmet, öli a baktériumokat, gombákat és késlelteti az algaképzõdést
·
Folyamatos dekontaminálást biztosít a kezelõegységtõl az itatókig
Biztonságos:

A nagy hatásfok mellett a szer alkalmazása egyszerû és veszélytelen, nem támaszt különleges
személyi és gépi igényt. A SteriClean Aqua fertõtlenítõszer nem veszélyes minõsítésû, nem
jelölésköteles szer.
Biocid hatás:

·
Környezetbarát: veszélytelen emberre, állatra és környezetre
·
Nem toxikus, biztonságos felhasználás
·
Azonnali eredmény szermaradvány nélkül
·
Nem befolyásolja az itatóvíz pH értékét
·
Minimális várakozási idõ: 5 perc

A SteriClean termékcsaládot a fejlesztések során számos MSZ EN szabvány szerinti biocid
hatékonysági vizsgálatnak vetettük alá. A virucid hatást az EN 14476, a fungicid hatást az EN 1650, a
baktericid hatást az EN 1656 és az EN 1276, továbbá a yeasticid hatást az EN 1657 szabvány tanúsítja.

Innovatív – fenntartható: unokáink is használni fogják

Javasolt alkalmazása:

·
Ökológiai gazdálkodásban felhasználható termék
·
A legfontosabb takarmány a víz: 2x annyi vizet fogyaszt az állat, mint tápot
·
A fertõtlenített, tiszta víz a legnagyobb kincs
Gazdaságos:
·
Javítja a takarmány-hasznosítást azáltal, hogy elõsegíti a takarmány hasznosításához
szükséges víz felvételét
·
Kedvezõen befolyásolja az állomány vitalitását
·
Egyszerû alkalmazás, adagoló rendszerekkel könnyedén kijuttatható

- Egészségesebb állomány
- Kevesebb elhullás
- Magasabb napi tömeggyarapodás
- Jobb takarmány értékesítés
- Emelkedik a napi takarmányfelvétel
- Csökken az elhullás
- Kevesebb emésztõszervi probléma

Herceghalom

Hungapig

Istálló-Tech Kft.

Kocák esetében: 1000 liter vízbe 1 liter SteriClean Aqua
Hízók esetében: 1000 liter vízbe 0,6 liter SteriClean Aqua
O
1 hízó 700 liter vízfogyasztás a hízási periódus alatt
O
700 liter vízhez 0,42 liter SteriClean Aqua
Hízónként a költség (790 Ft/liter): 0,42 liter x 790 Ft/liter = 332 Ft/ hízó

332 Ft / hízó

A PÉNZTERMELÕ HIGIÉNIA
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal a SteriCleanR nevû biocid termék forgalomba hozatalát és felhasználását azOTH: KEF-13821-5/2015 okitattal engedélyezte.
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