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Suchy proszek dezynfekcyjny

Silny przeciw zarazkom, delikatny dla skóry!

www.desical.de

Problem mastitis i zarazki środowiskowe.
Ponad 90% patogenów mastitis w Europie to zarazki środowiskowe. Krowy mleczne
zarażają się bezpośrednio w obszarze legowiskowym, ponieważ obszar w którym
spoczywają wymiona jest bardzo obciążony zarazkami, a w optymalnym wypadku leżą
one do 15 godz. dziennie.
Niebezpieczne zarazki środowiskowe są obecne również w oborach do wycieleń krów i
zarażają (żeńskie) cielęta. Wyższe materace słomiane są tam ze względu na lepszą
stabilność jałówek standardem.
Za pomocą DESICAL® można wyciągnąć obciążenie zarazkami z boksu do leżenia!

DESICAL® – Oryginał
DESICAL® jest proszkiem dezynfekującym składającym się z 7 różnych składników. Wiąże
wilgoć, podnosi wartość pH i pielęgnuje skórę. Specjalna formuła zapewnia przy
codziennym stosowaniu optymalną ochronę:









najwyższa redukcja zarazków dzięki działaniu alkalicznemug
niska liczba komórek nawet w lecie
czyste wymiona i strzyki dzięki delikatnej warstwie proszku
bardzo pielęgnujące skórę dzięki zawartości glinki
wspomaga skuteczność wszystkich popularnych środków do dippingu
lepszy klimat w oborze dzięki mniejszej emisji amoniaku
znacznie mniejsza ilość muchn
zdrowe kopyta dzięki odpornemu rogowi kopytowemu i dobrze zadbanej koronce kopyta

"Z wykorzystaniem DESICAL® komórki pozostają na
niskim poziomie nawet w wysokich temperaturach"
Katja Ortmann
Riede (Dolna Saksonia)

DESICAL® - zabija zarazki, ponieważ to biocyd
DESICAL® jest silnie alkaliczny i zapewnia szybkie wysychanie ściółki. W obszarze leżenia
wartość pH utrzymywany jest na stałym poziomie w obszarze silnie zasadowym. (Zasadowość
potwierdzona przez DLG-Fokus-Test). Patogenne zarazki, takie jak Escherichia coli, Klebsiella
czy Streptococcus uberis, czyli patogeny wywołujące groźne choroby wymion, a w
szczególności letnie mastitis, zabijane są prawie w 100%.
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Skuteczność dezynfekcji została sprawdzona zgodnie z normą DIN/EN
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DESICAL® podnosi wartość pH w ściółce
powyżej pH 12! Presja zarazków zostaje
znacznie zredukowana (działanie
dezynfekujące i zasadowość potwierdzone
przez DLG-Fokustest), a tym samym ryzyko
wystąpienia mastitis. Zapobiega się
wystąpieniu wysokiej ilości komórek.
Zaobserwować można w szczególności
redukcję zarodków Streptococcus uberis.

Wskazówka: Z DESICAL® jesteś bardzo blisko środka dezynfekującego!

Tylko oryginał zapewnia
bezpieczeństwo
Prosimy zwrócić uwagę:
Alkaliczne pudry higieniczne muszą być przyjazne
dla skóry. Doświadczenie wykazało, że stosowanie
takich produktów jest szkodliwe dla zdrowia skóry
zwierzęcia, jak również dla zdrowia osoby
rozsypującej te produkty.

DESICAL® jest całkowicie przyjazny dla skóry i
można go trwale stosować, mimo wysokiej
alkaliczności.
Przyjazność dla skóry u ludzi i zwierząt została
niezależnie potwierdzona.

Dezynfekcja + przyjazność dla skóry!
Tylko Oryginał – Desical® to potrafi

DESICAL® – Środki higieniczne do miejsc leżenia i chodzenia
Do boksów wysokich i niskich, obór do
wycieleń krów, obór dla młodego bydła i
obszarów dla cieląt, jak również do
higienicznego stołu paszowego
 Znacząca redukcja patogenów
 Maksymalna siła wchłaniania
 Szczególnie drobna formuła dla
maksymalnej wydajności
 Niezależnie potwierdzone działanie
bakteriobójcze i przyjazność dla skóry
Dostawa:
Zastosowanie:

1.000 kg Big Bag
100 g/m2 DESICAL® plus

Stabilny, głęboki materac słomiany
Jako klasyczny, głęboki materac słomiany, DESICAL® spezial nie
oddziela się od słomy nawet po długim czasie. Dosłownie przykleja
się do słomy. Stabilizuje to materac, przez co nie zostanie on tak
szybko rozdarty przez ruchy zwierząt. Zwierzęta wynoszą z boksu
znacznie mniej ściółki. Wydłużają się okresy między kolejnymi
ściółkowaniami, a nakłady na utrzymanie boksu zostają
zmniejszone. Również w przypadku innych materiałów w rdzeniu
(słoma rzepakowa, torf) można za pomocą DESICAL® spezial
stworzyć stabilne materace.

DESICAL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hufgard GmbH. Stan na dzień: sierpień 2015

codziennie

Sprzedaż w Polsce wyłącznie pod adresem:
Polish Wind Power Sp.z.o.o.
ul. Grodzka 20/4
70-561 Szczecin / Poland
KRS : 0000402744 / NIP : PL 8513157917
www.polishwindpower.com

Dalsze informacje na temat asotrymentu DESICAL®:

Osoba kontaktowa:
Romuald Bogusz
Mobile : +48 606 136 700
Email: rb@polishwindpower.com

www.desical.de

DESICAL® jest produktem biobójczym o działaniu dezynfekującym w weterynarii, zawierającym substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1451/2007
załącznik I. Numer rejestracyjny BAUA N 33003. Bezpieczne stosowanie biocydów. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

