
OFERTA PRODUKTOWA
CHLOROTECH
Opakowania: 12, 22 kg
stężenie robocze: 1-3%

CHLOROTECH to pianowy, zasadowy środek 
myjący. Zawiera podchloryn sodu oraz wodorotlenek 
sodu. Skutecznie usuwa  zabrudzenia organiczne. 
Do mycia pianowego posadzek, ścian i sprzętu.

ULTRADES FGA
Opakowanie: 10 kg 
stężenie robocze: 1-2%
zamgławianie: 1 litr na 1000 m3

ULTRADES FGA jest specjalną mieszaniną formaliny, 
aldehydu glutarowego oraz soli czwartorzedowych 
do zamgławiania lub  oprysku pustych obiektów 
hodowlanych. Stosować w temp. powyżej 25°C.

FOAMTECH ALKA
Opakowanie: 22 kg
stężenie robocze: 1-3%

FOAMTECH ALKA to pianowy, zasadowy środek 
myjący bezpieczny dla metali. Skutecznie usuwa  
zabrudzenia organiczne z posadzek, ścian i sprzetu. 
Dozowanie także przez myjki ciśnieniowe.

ULTRADES 300
Opakowanie: 10 kg 
stężenie robocze: 1-2%
zamgławianie: 1 litr na 1000 m3

ULTRADES 300 jest wieloskładnikowym specjalnym 
środkiem na bazie aldehydu glutarowego i soli 
czwartorzędowych do oprysku lub zamgławiania (na 
zimno i na gorąco) pustych obiektów hodowlanych. 

TERMOTECH
Opakowanie: 26 kg
stężenie robocze: 1-3%

TERMOTECH to pianowy, silnie zasadowy środek 
myjący i odtłuszczający. Skutecznie usuwa nawet 
najsilniejsze zabrudzenia organiczne z posadzek, 
ścian i sprzetu. Zawiera wodorotlenek sodu.

ULTRADES 200
Opakowanie: 10 kg 
stężenie robocze: 1-2%
zamgławianie: 1 litr na 1000 m3

ULTRADES 200 jest 2-składnikowym środkiem na 
bazie aldehydu glutarowego (20%) i soli czwarto-
rzędowych (10%) do oprysku lub zamgławiania (na 
zimno i na gorąco)  pustych obiektów hodowlanych.

CHLOROTECH CIP
Opakowanie: 12, 25 kg
stężenie robocze: 1-2%

CHLOROTECH CIP to niepieniący zasadowy 
środek myjący z chlorem. Skutecznie usuwa  
zabrudzenia organiczne, glony pozostałości leków  
i witamin w liniach pojenia.

VIROPOL
Opakowanie: 10 kg 
stężenie robocze: 1-2%
zamgławianie: 1 litr na 1000 m3

VIROPOL jest wieloskładnikowym środkiem dezyn-
fekującym (zawiera aldehydu glutarowy i sole 
czwartorzędowe) do oprysku lub zamgławiania (na 
zimno i na gorąco) pustych obiektów hodowlanych.

ACIDOTECH SUPER
Opakowanie: 12, 24 kg
stężenie robocze: 1-2%

ACIDOTECH SUPER to niepieniący silnie kwasowy 
środek odkamieniający. Skutecznie usuwa  wszelkie 
osady rdzy, kamienia, wapienia w liniach pojenia. 
Zawiera kwas solny.

DES FOAM PAA
Opakowanie: 10 kg
stężenie robocze: 1-3%
Pozwolenie MZ nr 1024/04

DES FOAM PAA to kwaśny środek dezynfekujący 
na bazie 5% kwasu nadoctowego i stabilizowanego 
nadtlenku wodoru. Wykazuje szybkie działanie 
dezynfekcyjne w niskich temperaturach.

HEXADES OXY
Opakowanie: 10 kg 
stężenie robocze: 2%

HEXADES OXY jest środkiem na bazie stabilizowanego 
nadtlenku wodoru do płukania linii pojenia po 
produkcji. Może byc także podawany jako dodatek do 
wody pitnej w czasie chowu.

HEXADES ULTRA
Opakowanie: 10 kg 
stężenie robocze: 1-3%

HEXADES ULTRA to ekstra mocny kwaśny środek 
na bazie 15% kwasu nadoctowego i stabilizowanego 
nadtlenku wodoru. Szczególnie sprawdza się w formie 
oprysku na mokro i działa w niskich temperaturach.

HEXADES EXTRA
Opakowanie: 10 kg 
stężenie robocze: 2%

HEXADES EXTRA jest środkiem na bazie nadtlenku 
wodoru i kwasu nadoctowego do płukania linii pojenia 
po produkcji. Może byc także podawany jako dodatek 
do wody pitnej w czasie chowu.

OXY PRO
Opakowanie: 5 kg 
stężenie robocze: 0,5-1%

OXY PRO to utleniający środek na bazie 
mononadsiarczanu potasu. Do stosowania w formie 
oprysku drobnokroplistego na ściółkę oraz wyposażenie 
obiektu. Produkt bezpieczny i łatwo degradowalny.

RM OFF
NOWOŚĆ
Opakowanie: 5 l 
stężenie robocze: 3-10%

RM OFF to specjalny detergent do mycia na fermach 
niosek w chowie klatkowym gdzie występuje 
ptaszyniec kurzy. Do stosowania przy użyciu lanc 
pianowych lub opryskiwaczy ręcznych.

KOKCYTOX
Opakowanie: 5 kg 
stężenie robocze: 1-3%

KOKCYTOX to preparat na bazie spcjalnej 
mieszaniny fenoli. Do stosowania w formie oprysku 
na uprzednio umytą posadzkę. Przygotowuje obiekt 
do zasadniczej dezynfekcji.

ULTRA DES
Opakowanie: 10 kg
oprysk, piana: 1-2% 
zamgławianie: 1 litr na 1000 m3

Pozwolenie MZ nr 1027/04

ULTRA DES to neutralny środek dezynfekujący na 
bazie różnych soli czwartorzędowych. Do stosowania 
w formie oprysku drobnokroplistego na ściółkę oraz 
wyposażenie obiektu. 

MULTI FOG
Opakowanie: 5 l 

MULTI FOG jest nośnikiem poprawiającym 
charakterystykę mgły w zabiegach zamgławiania na 
zimno i na gorąco. Dozowanie 100-200 ml na 1 litr  
roztworu środka dezynfekcyjnego. Także do środków 
kwaśnych.

MATY DEZYNFEKCYJNE, ŚRODKI OWADOBÓJCZE,  
ZAMGŁAWIACZE TERMICZNE i ULV, LANCE PIANOWE, SZCZOTKI

INFORMACJE O PRODUKTACH, ZAMÓWIENIA  – TEL. 61 656 50 77, 608 121 378

MYCIE I DEZYNFEKCJA w DROBIARSTWIE



1. WSTĘPNA DEZYNSEKCJA

3. HIGIENA SYSTEMÓW POJENIA

8. OPRYSK NA ŚCIÓŁKĘ

4. NAMACZANIE POIDEŁ I KARMIDEŁ

5. NAMACZANIE I MYCIE KURNIKA

7. ZABIEGI NA MOKRO

9. ZAMGŁAWIANIE OBIEKTU

2. USUNIĘCIE OBORNIKA

6. SPŁUKIWANIE I OSUSZANIE

Zwalczanie m.in. pleśniakowca lśniącego. Zastosować środki owadobójcze i larwobójcze zaraz po wyprowadzeniu 
ptaków, gdy kurnik jest jeszcze nagrzany. Zabieg powtórzyć po umyciu kurnika.

Opróżnić cały system pojenia i napełnić go roztworem odpowiedniego środka chemicznego:
- usuwanie biofilmu: CHLOROTECH CIP
- silny odkamieniacz:  ACIDOTECH SUPER
- mycie 1-fazowe: HEXADES OXY
 HEXADES EXTRA
Preparaty chemiczne powinny pozostać w układzie na minimum 6 do 12h. Po upłynięciu zalecanego czasu przepłukać 
system świeżą wodą do momentu aż popłuczyny będą czyste. Czynności powtarzamy po każdym zastosowanym preparacie.

Profilaktycznie w celu zneutralizowania grzybów chorobotwórczych i bakterii należy przeprowadzić oprysk drobnokroplisty 
ściółki. Szczególnie jest to zalecane, gdy słoma jest wątpliwej jakości.

Jeśli jest taka możliwość namoczyć rozbieralne elementy poideł i karmideł w celu lepszego usunięcia resztek paszy  
i kamienia wodnego
- zabrudzenia organiczne: CHLOROTECH 
- kamień wodny: ACIDOTECH SUPER

Pozostawić do zamoczenia w odpowiednim zbiorniku (basenie) na kilka godzin i spłukać wodą pod ciśnieniem.

Nanieść na wszystkie powierzchnie roztwór odpowiedniego środka myjącego.
- piana z chlorem: CHLOROTECH 
- piana bez chloru: FOAMTECH ALKA
- super mocny: TERMOTECH
Stosujemy ciśnieniowe urządzenia do mycia i płukania  
dozując chemię poprzez odpowiednie lance i głowice pianowe. 
Umyć kurnik z zewnątrz tzn. obszar załadunku, wyloty powietrza, pojemniki na odpady. 
Pozostawić preparat  na powierzchniach na 20-30 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem.

Umyte i osuszone powierzchnie równomiernie pokryć roztworem środka .  
Zalecany jest oprysk grubokroplisty przy użyciu opryskiwaczy lub myjek ciśnieniowych.  
Spryskujemy ściany, posadzki oraz elementy wyposażenia kurnika.  
Preparat pozostawiamy na powierzchniach bez spłukiwania.

Nagrzany obiekt (min. 15ºC) zamgławiamy na zimno lub na gorąco chemią na bazie aldehydów. 
Obiekt musi być szczelnie zamknięty na minimum 12 h. Przed zasiedleniem kurnik wywietrzyć. 
Okresowo zaleca się zamianę środków do dezynfekcji na mokro i do zamgławiania, np. Viropol             Des Foam PAA

Usunięcie sprzętu ruchomego, mechaniczne usunięcie pomiotu, zgrubne czyszczenie ścian i posadzki, 
usunięcie resztek paszy z systemu zadawania oraz zbiorników.

Konieczne jest dokładne spłukanie powierzchni po umyciu aby usunąć rozpuszczone zabrudzenia. Przed rozpoczęciem etapu 
dezynfekcji należy dopilnować aby powierzchnie były suche co zapobiega rozcieńczeniu i osłabieniu działania dezynfektantów.

Ascyp PBO
cypermetryna  (mikrokapsułki)

NOWOŚĆ!!! Bio PL
fipronil 

NOWOŚĆ!!! Penta 250 FS
Imidaklopryd + alfacypermetryna  (mikrokapsułki)

Chlorotech CIP - stężenie 2%
podchloryn sodu, wodorotlenek sodu

Acidotech Super - stężenie 1%
kwas solny 

Hexades Oxy - stężenie 2%
nadtlenek wodoru

Hexades Extra - stężenie 2%
nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy

Ultrades - stężenie 2%
mieszanina soli czwartorzędowych

Oxy Pro - stężenie 0,5-1%
mononadsiarczan potasu

Chlorotech - stężenie 3%
podchloryn sodu, wodorotlenek sodu

Acidotech Super - stężenie 5%
kwas solny

Chlorotech - stężenie 2%
podchloryn sodu, wodorotlenek sodu

Termotech - stężenie 2%
wodorotlenek sodu

Foamtech Alka - stężenie 2%
Alkalia, związki powierzchniowo-czynne

Do umycia obiektu o pow. 1000 m² potrzeba około  
10 litrów koncentratu pianowego środka myjącego.
Wymagana ilość wody do namoczenia takiego obiektu 
to ok. 400-600 litrów.

Des Foam PAA - stężenie 2%
5% kwas nadoctowy

Hexades Ultra- stężenie 1-2%
15% kwas nadoctowy

Kokcytox - stężenie 3%
związki fenolu

Do oprysku obiektu o pow. 1000 m2 potrzeba około 
6-10 litrów preparatu. Wymagana ilość wody do 
oprysku to ok 300-400 litrów.

Ultrades 200 - 1 l na 1000 m³
aldehyd glutarowy i sole amonowe

Ultrades 300 - 1 l na 1000 m³
mieszanina aldehydów, czwartorzędowych
soli amonowych

Ultrades FGA - 1 l na 1000 m³
formalina, aldehyd glutarowy

Viropol - 1 l na 1000 m³
aldehyd glutarowy i sole amonowe

Mamy wszystko czego potrzebujesz M-TECH AM Wolak  
Cieszkowskiego 37E 4   •   62-020 Swarzędz   

biuro@mtech.net.pl   •   61 656 50 77
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE I DORADZTWO W ZAKRESIE HIGIENY

WWW.MTECH.NET.PL

JESTEŚ ZAINTERESOWANY 
PROFESJONALNYM MYCIEM KURNIKA

ZADZWOŃ PO WYCENĘ

PROCEDURA MYCIA
I DEZYNFEKCJI KURNIKA


