
DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI 

Nosaukums 
Stalosan Dry 1000 kg 

Dabīgs skābs pulverveida higiēnas produkts govju 

guļvietām. 

Nodrošina dzīvnieku veselību, paaugstina rezistenci pret slimībām. 

Absorbē ūdeni, neitralizē amonjaku. Nodrošina govīm komfortu. Var 

kombinēt ar Stalosan F. 

 

 

 

Desomix 1.8 kg 

Virsmu, iekārtu mazgāšanai, dezinfekcija, satur hloru-

koncentrāts 
 

 Dezinficējošs mazgāšanas pulveris pārtikas pārstrādes iekārtu, piena 

vadu, slaukšanas iekārtu, piena dzesēšanas iekārtu, piena uzglabāšanas 

inventāra, piena pārstrādes iekārtu, grīdu un sienu ikdienas mazgāšanai.  
Chlorhexidine 5% 1 litrs un 2.5 litri 

Hlorheksidīna glukonāts lietošanai ginekoloģijā, 

stomatoloģijā-koncentrāts 

 
Oksoon 0.7 litri un 4 litri 

Dezinfekcijas līdzeklis ar ūdeņraža pārskābi- koncentrāts. 

 
Jebkuru virsmu un iekārtu dezinficēšanai pārtikas rūpniecības, 

sabiedriskajās un medicīnas iestādēs, kā arī citos uzņēmumos ar 

paaugstinātām higiēnas prasībām. Ātrdarbīgs, pašsadalošs dezinfekcijas 

līdzeklis, kas nodrošina mikrobioloģisku tīrību, nomazgātai virsmai 

uznesot aukstu darba šķīdumu. Nav jānoskalo.  

Proditab 500 g 

Hlora tabletes 
 

 Līdzeklis ir īpaši ekonomisks, un tam piemīt ļoti spēcīga mikrobus 

iznīcinoša iedarbība. Iedarbīgs pret gramnegatīvām un grampozitīvām 

baktērijām (ieskaitot tuberkulozi),pelējumu, dermatofitiem, sēnītēm 

(Kandida) un vīrusiem, ieskaitot HBV un HIV vīrusus.  

Stalosan Basic 15 kg 

Sauss higiēnas līdzeklis dzīvnieku mītnēm 

 
Nodrošina sausu grīdu novietnēs. Novēršot lieko mitrumu, tiek kavēta 

patogēno sēņu un baktēriju vairošanās, kā arī ievērojami samazinās 

amonjaka smaka. 

 

 



Stalosan B (Eco) 15 kg 

Sauss higiēnas līdzeklis dzīvnieku mītnēm- bioloģiskām 

saimniecībām 

 
Neorganisks higiēnas līdzeklis, nodrošina nepārtrauktu infekcijas 

slimību kontroli un uzlabo vidi dzīvnieku novietnēs. 

Ražots saskaņā ar ES regulu Nr. 834/2007 

 
Stalosan F 1.5 kg (fasēts)  un 15 kg 

Sauss dezinfekcijas līdzeklis dzīvnieku mītnēm 

 
Stalosan F mītnē uzber tieši uz salmiem. Sevišķi svarīgi tas ir jēru 

dzimšanas laikā. Stalosan F ir iedarbīgs pret mikroorganismiem, kas 

izraisa caureju, locītavu un nagu slimības. Stalosan F samazina 

amonjaka un mitruma līmeni mītnē. 
Reģ. Nr. a-208-G751872 

 

 

Virkon S 500 g un 10 kg 

Universāls dezinfekcijas līdzeklis- koncentrāts 

 
Plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis ar pretvīrusu iedarbību. Piemērots 

lietošanai visu tipu zivju audzētavās, dzīvnieku un putnu mītnēs, 

siltumnīcās un veterinārajās klīnikās. Iedarbīgs pret Āfrikas cūku 

mēri! 

 

 
Neopredisan 10 kg  

 
Īpaši plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis pret noturīgiem 

mikroorganismiem, ieskaitot COCCIDIA OOCYSTS, 

CRYPTOSPORIDIA, CLOSTRIDIA, APAĻTĀRPU OLIŅĀM, 

VĪRUSIEM, SĒNĪTĒM un BAKTĒRIJĀM uz daudzām un dažādām 

virsmām dzīvnieku novietnēs. Ūdenī šķīstošs, šķidrs koncentrāts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Izplatītājs: Kalnabeite SIA,  Kalnabeites 9, Siguldas pag., LV-2150, E-pasts: info@kalnabeite.lv Tel. 67972506 

mailto:info@kalnabeite.lv

