
   

 

 
 

 
Nosaukums Apraksts 

 

 Mažgašanas līdzekĜi  

 
 

Desintec®FL-R1. Šėidrs, putojošs, sārmains tīrīšanas koncentrāts, ar 
augstu netīrumu absorbēšanas spēju.  Paredzēts  dzīvnieku  
novietnēs/mītnes, virsmu un barošanas  sistēmu, dzīvnieku 
pārvadāšanas transportlīdzekĜu tīrīšanai. Pielietošana: 1-10%, 
iedarbības laiks: 20 min. Iepakojums: 10 L 

 

 Dezinfekcijas līdzekĜi  

 
 

Desintec®FL-Jodes Lietošanai gatavs jodu saturošs dezinfektants ar 
baktericīdu, fungicīdu un virucīdu darbību. Pielietošana: 1%, 
iedarbības laiks: 2 st. Iepakojums: 10 L 

 

 

Desintec®FL-des GA Putojošs dezinfekcijas līdzeklis uz 
glutāraldehīdu bāzes. Piemērots lietošanai:dzīvnieku nojumes/mītnes, 
transportlīdzekĜos, dezinfekcijas  bedrēs un paklājos.                                             
Pielietošana: 1-2 %, iedarbības laiks: 2 st.  Iepakojums: 10kg 

 
 

 

 

 
Desintec®Peroxx Pulver pulveru koncentrāts, kurš pēc atšėaidīšanas 
remdenā ūdenī (apmēram 40°C) garantē intensīvu un piesardzīgu 
baktericīdu, fungicīdu un pretvīrusu darbību. Dezinfekcijas līdzeklis uz 
peroksietiėskābes bāzes. Piemērots lietošanai: nojumēs/mītnēs grīdas 
un citas virsmas, transportlīdzekĜos, dezinfekcijas bedrēs un paklājos, 
iekārtu dezinfekcijai: piena vadiem, piena aparātiem, operācijas 
instrumentiem. Peroxx Pulver lieto sagatavojot 1% darba šėidrumu.  
Iepakojums: 10 kg trauks 
 
  

 

 

Desintec®Desinfloor  
Kaisāmais pulveris(pakaišiem) - mitrumu absorbents dzīvnieku mītnēm 
un nojumēm. Desinfloor® attīra gaisu un uzlabo mikroklimatu 
dzīvnieku novietnēs. Tas nepieĜauj patogēno baktēriju, vīrusu un sēnīšu 
attīstību un izplatību. Sastāvā esošā ēteriskā eĜĜa uzlabo mikroklimatu 
dzīvnieku mītnēs, mazina amonjaka veidošanos novietnes gaisā.  
Desinfloor® paredzēts jaundzimušo sivēnu nosusināšanai un kaisīšanai 
uz virsmām, kuras nonāk tieša saskarē ar jaundzimušajiem sivēniem 
tūlīt pēc to piedzimšanas. Darbojas arī kā insektu atbaidītājs. 
Iepakojums: 20 kg 
 
 
 
 
 
  

Higiēnas līdzekĜu piedāvājums (Desintec, Vācija) 



 Piena iekārtu un slaukšanas higiēna  
 

 

 

 

 

 

 

 

Desintec®MH Raidip 500 
Jodu saturošs šėīdums pupu dezinfekcijai ar glicerīnu un sorbitolu. 
Efektīvi piedalās mastītu profilaksē, pēc aplikācijas veidojot 
aizsargplēvi uz pupiem. Produkts gatavs lietošanai. 
Iepakojums: 20 kg kanna 
 

 
 

Desintec®Euka-Mammin.  
Profilaktiskā ziede ar JapaĦas piparmētru eĜlu, paredzēta tesmeĦa 
kopšanai, akūtu iekaisumu ārstēsanai un sāpju remdināšanai. 
Iepakojums: 0,5L; 2,5L. 
 

 
 Desintec®MH LactiFilm  

Lietošanai gatavs šėīdums ar pienskābi pupu dezinfekcijai pēc 
slaukšanas. MH-LactiFilm ir oranžas krasas šėīdums, stabils glabājot 
no 0°C līdz 30°C un draudzīgs ādai.  
MH-LactiFilm rada maigu aizsargplēvi pupam, pēc tā  
iemērkšanas šėidrumā, starp slaukšanas reizēm. Pievienotie 
aizsardzības komponenti padara pupa ādu elastīgāku pirms smagā 
slaukšanas procesa.   
Iepakojums: 20kg, 200 kg kanna 
  

 Dzīvnieku higiēna  
 

Desintec®Klauenbad Protect (koncentrēts šėidrums) paredzēts 
nagu aprūpei liellopiem, aitām un cūkām izmantojot to atšėaidītā veidā 
caurstaigājamās kāju vannās vai kā izsmidzināms līdzeklis. Kauenbad 
Protect tīra, aizsargā un rūpējas par dzīvnieku nagiem, kuri ikdienā 
pakĜauti lielai slodzei un stresam, kā rezultātā rodas problēmas, kas 
prasa papildus izdevumus. 
Darba šėidrums: 2-5 % šėīdums 
Iepakojums: 21 kg kanna 
 

 

 

Desintec®Klauengel  
Specialais aizsardzības līdzeklis govju, aitu un kazu nagiem un ādai ap 
tiem. Iepakojums: 1 litrs 

 
             

DESINTEC® Eutertuch Mitrās salvetes tesmeĦa tīrīšanai 

Mitrās salvetes paredzētas govs tesmeĦa un pupu tīrīšanai pirms slaukšanas. 
Salvetes ir piesūcinātas ar tīrīšanas šėīdumu, kam ir zems alkohola saturs. 
Tīrīšanas šėīdums nodrošina labu kopšanu tesmeĦa un pupu ādai.  

Iepakojums 
Trauks ar 1000 salvetēm.  
Uzpildīšanas rullis ar 1000 salvetēm. 

 



 
 

 Desintec®Animal wash  
Maigs, mazputojošs un barojošs līdzeklis tesmeĦu tīrīšanai un 
mazgāšanai pirms slaukšanas.                                         Īpaši 
rekomendēts sivēnmāšu mazgāšanai un dezinficēšanai pirms to 
ievietošanas dzemdību boksos. 
Pielietošana: 1-2 %, iedarbības laiks: 5 min.  
Iepakojums: 5 L kanna 
Pielietošana: 1-2 %, iedarbības laiks: 5 min.   

 Piena iekārtu mazgāšana un higiēna  
     

Desintec® skābi saturošs mazgāšanas līdzeklis. 
Šėidrs skābs produkts paredzēts piena vadu un iekārtu tīrīšanai un 
higiēnai 0,5-1% koncentrācijā.  
Iepakojums: 35 kg kanna 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desintec® sārmu saturošs mazgāšanas līdzeklis.  
Šėidrs sārmainais produkts paredzēts piena iekārtu tīrīšanai un 
higiēnai. Produktu lieto 0,5-1% koncentrācijā. Iepakojums: 35 kg 
kanna 
 

 


