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MYclE l DEZYNFEKCJA W oGRODNICTWIE SZKLARNIOWYM

Hexades ultra
Opakowanie: i 0, 30 kg
Stężenie:1-2%

Preparat na bazie l 5% kwasu nadoctowego
do oprysku grubokroplistego na starą uprawę.

Nie wymaga nagrzania obiektu poniewaz
jego składniki aktywne działają bardzo
szybkojuż od 1 "C. Preparat niejesttoksyczny -
ulega rozpadowi na neutralne czynniki.
Zawarte w nim silne kwasy i utleniacze
wypalają rośliny i resztki organiczne,

Ultrades FGA
opakowanie: 1 0 kg

zamgławianie
1 litr na l000 m3

Viropol
opakowanie:. l 0 kg
zamgławianie
'l litr na 'l000 m3

oprysk l -27"

Preparat biobójczy
pozwolenie na obrót
nr 4380/1 1

Ultrades 200
opakowanie:10 kg

zamgławianie
l litr na 'l000 

m3

oprysk 1 -29"

Oxy Pro
opakowanie: 5 kg
zamgławianie
1 kg na 1000 m3

oprysk ] 7"

Acticide B 50
opakowanie: l 0 kg

zamgławianie
'l litr na 

'1000 
m3

oprysk 0,5-1 %

Preparat biobójczy
pozwolenie na obrót
nr 4848112

Specjalna mieszanina do zamgławiania ter-

micznego na bazie formaliny i aldehydu gluta-

rowego. Dla właściwego efektu wymagane
jest nagrzanie obiektu do temp. powyżej

20"C. Moze byc stosowany na zakończenie
uprawy lub po umyciu obiektu.

Wieloskładnikowy preparat dezynfekujący
na bazie aldehydu glutarowego i soliczwarto-
rzędowych do zamgławianla termicznego
i na zimno (ULV). Dla właściwego efektu
wymagane jest nagrzanie obiektu do temp.
powyżej 1 5"C. Preparat moze być takze sto-
sowany w formie oprysku lub piany. Posiada
pełne spektrum wiruso, bakterio i grzybobójcze.

Wieloskładnikowy preparat na bazie
aldehydu glutarowego i soli czwartorzędo-
wych do zamgławiania termicznego i na

zimno (ULV). Dla właściwego efektu wyma-
gane jest nagrzanie obiektu do temp. po-

wyżej 1 5"C. Preparat może być takze stoso-
wany w formie oprysku lub piany.

Bezpieczny środek utleniający na bazie
mononadsiarczanu potasu do zamgławiania
na zimno (ULV) i oprysku. Preparat nie wy-

maga nagrzewania oblektów. Nie powoduje

korozji materiałów. Preparat nie jest tok-
syczny - ulega rozpadowi na neutralne
czynniki.

Superkoncentrat nowoczesnych soli czwarto-
rzędowych do dezynfekcji metodą oprysku
i zamgławiania. Posiada pełne spektrum
wiruso, bakterio i grzybobójcze. Jest bez-
pieczny w stosowaniu i nie wywołuje korozji
powierzchni. Bardzo wydajny - działa już

w stęzeniu 0,5%.

Silnie zasadowy środek do usuwania
wszelkich zabrudzeń organicznych z po-

wierzchni i elementów wyposazenia szklarni.
Do mycia ręcznego i pianowego. Bezpieczny
dla czyszczonych powierzchni. Polecany
równiez do mycia środków transportu,
kontenerów i wózków.

Kwaśny środek do usuwania wszelkich
zabrudzeń nieorganicznych z powierzchni

i elementów wyposazenia szklarni, Do mycia
ręcznego i pianowego. Bezpieczny dla
czyszczonych powierzchni, Skutecznie
usuwa kamień, rdzę, wapienie i inne osady
wodne.

Zasadowy środek do czyszczenia elemen-
tów systemów nawadniania (ur, węzy, kapilar
i kroplowników). Oczyszcza układ z zabru-
dzeń organicznych (drobnoustroje, glony itp.)

Zalecany czas działania: minimum 12 godzin.

Kwaśny środek do czyszczenia elementów
systemów nawadniania (rur, weży, kapilar i krop-

lowników). }czyszcza układ z zabrudzeń nie-

organicznych (osady kamienia, rdzy itp.) Zale-

cany czas działania: minimum 12 godzin.

Do zamgławiania polecamy nośnik

MULT!FOG

HOrtiklar Strong Specjalny środek na bazie mieszaniny sil-

opakowanie:25 kg - nych kwasów do czyszczenia szkła szklar-
niowego z osadów kamienia, rdzy, siarki,
sadzy i glonów. Zawiera kwas fluorowo-
dorowy. Działa bardzo szybko i skutecznie.
Nanoszony w formie oprysku - spłukiwanie
po 3-5 minutach. Nie dopuszczac do
wyschnięcia. Nie wymaga szczotkowania.

Foamtech Alka
0pakowanie:22 kg

Stężenie: 
'| -57o

Acidotech
0pakowanie:22 kg

Stężenie: '| -57o

chlorotech clp
0pakowanie: 25 kg

Stężenie:27"

Acidotech clp
Opakowanie:24 kg

Stężenie: 27o

szczegóły na drugiej stronie


