Vask og desinfektion
Med dette vaske- og desinfektionsprogram
præsenterer Brødr. Ewers en række nye og moderne
rengørings- og desinfektionsmidler.
Produkterne indeholder de nyeste aktivstoffer
og lever op til nutidens krav vedrørende dokumentation.
Produktsortimentet er bredt dækkende
og opfylder behovet ved alle slags
rengørings - og desinfektionsopgaver.
Kontakt:
Erik Iversen
AgroDes konsulent

Jeppe Reeves
AgroDes konsulent

ei@brdr-ewers.dk
3070 7917

jr@brdr-ewers.dk
2047 4878

Rengøring
 Agatens
R1
Ewers AgroRen

• Ny
Nymoderne
moderne
blanding
blanding
• Hurtig fedtopløsende effekt
• Hurtig
Bredt fedtopløsende
anvendeligt effekt
• Er ikke korrosiv på materialer
anvendeligt
•• Bredt
Anvendes
i lav dosering (0,5-1,0 %)
• Er ikke korrosiv på materialer

 AG Fassadenreiniger

 Ewers AgroFacaderens
 Topurin MA

i lav dosering
(0,5-1,0 %)
•• Anvendes
Højkoncentreret
(25%)
• Hurtig opløsende effekt
• Bredt anvendeligt
• Er ikke korrosiv på materialer
• Langtidsvirkende effekt
• Højkoncentreret (25%)

• Hurtig opløsende effekt

• Højkoncentreret
•• Bredt
Anvendes
i lav dosering (0,5-1,0 %)
anvendeligt
• Hurtig renseeffekt
• Er
Bredt
anvendeligt
ikke korrosiv
på materialer
• Er ikke korrosiv på materialer
• Langtidsvirkende effekt

 Ewers Vaskevogn

 Ewers AgroMaskinvask

• Højkoncentreret
• Anvendes i lav dosering ( 0,5-1,0 %)
• Hurtig renseeffekt
• Bredt anvendeligt
• Er ikke korrosiv på materialer

Desinfektion
 Agacid
Ewers AgroGlutar

FF

 Agacid 5+
 Ewers AgroOxi2000

• Moderne
formulering
med
• Moderne
formulering
medmange
mange aktivstoffer
aktivstoffer
• Dræber
allealle
slags
sporer,svampe
svampe
virus
• Dræber
slagsbakterier,
bakterier, sporer,
ogog
virus
• Indeholder
nyenye
effektive
• Indeholder
effektiveaktivstoffer
aktivstoffer
• Virker
• Virker
nedned
til til
5o5˚C
C
• Meget
koncentreret
(anvendes i lav
• Meget
koncentreret
(anvendes
lavdosering)
dosering)
anvendes
flade-, varm• Kan• Kan
anvendes
tiltilflade-,
varm-koldtågedesinfektion
og koldtåedesinfektion
• Dokumenteret
effektiv
internationale institutter
institutter
• Dokumenteret
effekt
på på
internationale
• Effektiv overfor bakterier, sporer, svampe og virus
• Effektiv
• Virker
ned overfor
til 5oC bakterier, sporer, svampe og virus
Virker ned tili stalde
5˚C
• Må• anvendes
med dyr
• Må anvendes
i stalde
med dyr
• Flydende
(dosering
gennem
kemiinjekter)
• Flydende (dosering gennem kemiinjekter)
• Mildt oxyderende og pH-neutral middel
• Mildt oxyderende og pH-neutral middel

 Agavox N
 Oxykol

• Ny udviket iltafgivebde pulverprodukt
• Virker ned til 5oC
• Må• anvendes
i stalde med dyr
Nyudviklet iltafgivende pulverprodukt
• Effektiv
bakterier, sporer, svampe og virus
• Virkeroverfor
ned til 5˚C
• Dokumenteret
internationale
institutter
• Må anvendeseffekt
i staldepå
med
dyr
• Mildt
oxyderende
og skånsomt
mod
materialer
• Effektiv
overfor bakterier,
sporer,
svampe
og virus
• Dokumenteret effektiv på internationale institutter
• Mildt oxyderende og skånsomt mod materialer

 Agacid 5000
 Ewers AgroW2000

• Renser og desinficerer vandsystemer i EN arbejdsgang
• Bredspektret
• Virker
nedog
til desinficerer
5oC
• Renser
vandsystemer i EN arbejdsgang
• Hurtigvirkende
• Bredspektret iltafgivende produkt
• Også
meget
til kontinuerlig vanddesinfektion
• Virker
nedvelegnet
til 5˚C
• Hurtigvirkende iltafgivende produkt
• Også meget egnet til kontinuerlig vanddesinfektion

 PowerMister

 Ewers AgroJod

• Effektiv overfor bakterier, svampe og virus
• Virker ned til 5˚C
• Må anvendes i stalde med dyr
• Flydende (dosering gennem kemiinjekter)
• Højkoncentreret (3% Jod)

Oversigt
Anvendelsesområder i svine- og fjerkræproduktion
OPGAVER

PRODUKT

PRODUKT

BRUGSOPLØSNING
BRUGSOPLØSNING

Rengøring
af stalden/materialer
Rengøring
af stalden/materialer

Agatens R1

Desinfektion af stalde med dyr

Agacid 5+
Agavox N

Ewers AgroRen
Ewers AgroOxi2000

0,5%%- -1,0
1,0%
%
0,5
2,0 % - 4,0 %
2,0
% - 4,0 %

Desinfektion af tomme bygninger

Agacid FF

Oxykol
Ewers AgroGlutar

1,0
% - 2,0 %
20,0 % ved varmtågedesinfektion
0,5 %
1,5 varmtågedesinfektion
% ved fladedesinfektion
20,0
% -ved

OPGAVER

Desinfektion af stalde med dyr
Desinfektion af tomme bygninger

Rensning og desinfektion af vandsystemet tomme stalde

Agacid 5000

Rensning og desinfektion af vandsystemet stalde med dyr

Agacid 5000

Desinfektion
af og
vanddesinfektion af vandsystemet
Agacid 5000
Rensning
-

tomme stalde
Støvlebade

Agacid 5+
Agavox -N
Rensning og desinfektion af vandsystemet

Desinfektion
af materialer
stalde med
dyr

Desinfektion af vand
Støvlebade

Desinfektion af udenomsarealer

Desinfektion af materialer

Desinfektion af udenomsarealer

Noter

Noter:

1,0 % - 2,0 %

1,0 % - 2,0 % ved koldtågedesinfektion
2,00%

0,5 % - 1,5 % ved fladedesinfektion
0,1 % - 0,3 %

1,0 % - 2,0 % ved koldtågedesinfektion
Ewers AgroW2000

0,1 % - 0,2 %
2,00%

Ewers AgroW2000

2,0%
2,0%
0,01
% - 0,03 %

Agacid FF
Agavox N
Agacid 5+

Ewers AgroW2000
Ewers AgroOxi2000
Kaustisk soda
Hydratkalk Oxykol
Ewers AgroGlutar
Oxykol
Ewers AgroOxi2000
Kaustisk soda
Hydratkalk

0,5 % - 1,5 %
1,0 % - 2,0 %
0,01
% -- 4,0
0,02
2,0 %
%%

2,0%
1,5 %
2,0%
15 %
0,5 % - 1,5 %
1,0 % - 2,0 %
2,0 % - 4,0 %
1,5 %
15 %

