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
ei@brdr-ewers.dk
3070 7917

Rengøring
 Agatens
R1
Ewers AgroRen
(Sæbe)

 Ultrafoam
(Sæbe)


Ewers
AgroFacaderens
 Facaderens BAC
(Facaderens)

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

• Stærkt kompleksdannende og
skummende alkalisk produkt
• Gode fugtende og emulgerende
• Anvendes i lav dosering (0,5-1,0 %)
egenskaber
• Bredt anvendeligt
• Indeholder antikorrisionsmidler til
beskyttelse af materialer
• Er ikke korrosiv på materialer

• Højkoncentreret (25%)

• Højkoncentreret
• Hurtig opløsende effekt
• Bredt anvendeligt
Er ikke
korrosiv på materialer
•• Bredt
anvendeligt
• Langtidsvirkende effekt
• Er ikke korrosiv på materialer

 Topurin MA
(Maskinvask)

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

 Ewers AgroMaskinvask • Højkoncentreret
 Ewers Vaskevogn
 Ewers Dunkhælder
• Anvendes i lav dosering ( 0,5-1,0 %)

• Bredt anvendeligt
• Er ikke korrosiv på materialer

Desinfektion
 Agacid
Ewers AgroGlutar

FF
(Glutar)

 Hypred Force 7
(Glutar)

 Ewers AgroOxi2000
 Agacid 5+
(Oxyderende)


Agavox N
 Oxykol
(Oxyderende)

 Agacid 5000
(Vandrens)
 Ewers AgroW2000
 PowerMister

 Ewers AgroJod

• Moderne formulering med mange aktivstoffer
• Dræber
allealle
slags
sporer,svampe
svampe
• Dræber
slagsbakterier,
bakterier, sporer,
og og
virusvirus
• Indeholder
effektive
antistoffer
• Indeholder
nye e ektive
aktivsto er
o
• Virker
• Virker
nedned
til til
5 5C
• Meget
koncentreret
(anvendes ii lav
• Meget
koncentreret
(anvendes
lavdosering)
dosering)
anvendes
flade-, varm• Kan• Kan
anvendes
tiltilflade-,
varm-koldtågedesinfektion
og koldtågedesinfektion
• Dokumenteret
effektiv
internationale institutter
institutter
• Dokumenteret
effekt
på på
internationale
• Skummede desinfektionsmiddel
• Dræber alle slags bakterier, sporer, svampe og virus
• Virker ned til 5 oC
• Dokumenteret effekt overfor Afrikansk Svinepest (ASF)
Er dybdevirkende uden lugtgener
• Kan
anvendes
• Virker
ned tiltil
5 flade-, varm- og koldtågedesinfektion
• Må anvendes i stalde med dyr

• Effektiv
overfor
bakterier,
sporer,
svampe og virus
• Flydende
(dosering
gennem
kemiinjekter)
• Virker
ned
til 5 oC og pH-neutral middel
• Mildt
oxyderende
• Må anvendes i stalde med dyr
• Flydende (dosering gennem kemiinjekter)
• Mildt oxyderende og pH-neutral middel
• Nyudvikletpulverprodukt
iltafgivende pulverprodukt
• Iltafgivende
• Virker ned til 5
• Virker ned til 5 oC
• Må anvendes i stalde med dyr
• Må anvendes i stalde med dyr
• Effektiv
overfor bakterier,
svampe,
og virus
• Dokumenteret
effektiv på sporer,
internationale
institutter
• Dokumenteret
effektogpå
internationale
institutter
• Mildt oxyderende
skånsomt
mod materialer
• Mildt oxyderende og skånsomt mod materialer

• Renser og desinficerer vandsystemer i en arbejdsgang
• Bredspektret
o
• Virker
ned
til
5
• Bredspektret C
• Hurtigvirkende
• Virker ned til 5iltafgivende produkt
• også
meget velegnet
til kontinuerlig
• Hurtigvirkende
iltafgivende
produkt vanddesinfektion
• Også meget egnet til kontinuerlig vanddesinfektion

• Virker ned til 5
• Må anvendes i stalde med dyr
• Flydende (dosering gennem kemiinjekter)
• Højkoncentreret (3% Jod)

Oversigt
OPGAVER

PRODUKT

PRODUKT

BRUGSOPLØSNING
BRUGSOPLØSNING

Rengøring
af stalden/materialer
Rengøring
af stalden/materialer

Agatens R1
Ultrafoam

Ewers AgroRen
Ewers AgroOxi2000

0,50,5
%%
- 1,0
%%
- 1,0
% - 4,0 %
2,01 %

Desinfektion af stalde med dyr

Agacid 5+
Agavox N

Oxykol
Ewers AgroGlutar

1,0 % - 2,0 %
2,0 % - 4,0 %
20,0
% -ved
varmtågedesinfektion
1,0 %
2,0 %

Desinfektion af tomme bygninger

Agacid FF

OPGAVER
Desinfektion af stalde med dyr

Desinfektion af tomme bygninger

20,0 % ved varmtågedesinfektion
1,0 % - 2,0 % ved koldtågedesinfektion
20,0
ved%
varmtågedesinfektion
1,0
%%
- 2,0
ved koldtågedesinfektion

Hypred Force 7

Rensning og desinfektion af vandsystemet Rensning
og desinfektion
af vandsystemet Agacid 5000
tomme
stalde
tomme stalde
Rensning og desinfektion af vandsystemet Rensning
desinfektion
staldeogmed
dyr af vandsystemet - Agacid 5000
stalde med dyr
Desinfektion af vand
Desinfektion af vand
Agacid 5000
Støvlebade
Støvlebade

Desinfektion af materialer

Desinfektion af materialer

Desinfektion
af udenomsarealer
Desinfektion
af udenomsarealer

Ewers AgroW2000

2,00%

2,00%

Ewers AgroW2000

Ewers AgroW2000
Ewers AgroOxi2000
Agacid 5+ Oxykol
Agavox N
Ewers AgroGlutar
Agacid FF
Agavox N
Oxykol
Agacid 5+
Ewers AgroOxi2000
Kaustisk sodaKaustisk soda
Hydratkalk

0,5 % - 1,5 % ved fladdesdesinfektion
1,0 % - 2,0 % ved koldtågedesinfektion

Hydratkalk

0,01 % - 0,03 %

0,01 % - 0,03 %

0,01 % - 0,02 %
0,01 % - 0,02 %
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
0,5
% - 1,5 %
0,5 % - 1,5 %
1,0%%- -2,0
2,0%
%
1,0
2,0 % - 4,0 %
2,0 % - 4,0 %
1,5%%
1,5
15 %

15 %

Udtørringsmidler
Noter:
 Ewers DesDry
(Hygiejnemiddel)

 Ewers Pig Dry Fiber
(Hygiejnemiddel)

• Indeholder desinficerenede aktivstof
• Dokumenteret effekt overfor skadelige patogerne
og svampesporer
• Hjælper til at sikre et tørt miljø
• Kan anvendes i alle typer dyrehold og staldsystemer
• Indeholder desinficerenede aktivstof
• Udtører og eliminerer levesteder for bakterier,
vira og fluelarver
• Hjælper til at sikre et tørt miljø
• Kan anvendes i alle typer dyrehold og staldsystemer

