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Halamid®  
Sótthreinsir

Allstaðar þar sem hreinlæti þarf að gæta þá er Halamid® sótthreinsiduftið lausnin 
fyrir þig. Með notkun efnisins losnar þú við bakteríur,veirur og aðra óværu. Hrein-

lætið byrjar alltaf í stíum og því þarf að vanda til verka í upphafi og nota réttu efnin. 
Því fleiri skepnur því meiri hætta á sjúkdómum. Byggingar, búnaður og stíur eru 

kjöraðstæður fyrir sýkla og þarf því að huga að hreinlæti.

Árangursríkt efni notað til sótthreinsunar, virkar 
gegn bakteríusmiti og sveppamyndun en efnið 
er notað í landbúnaði um heim allan.  
Mjög fjölbreytt sótthreinsiefni sem vinnur gegn 
lysteríu, e-coli, salmonellu ofl. 
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Dæmi um notkun
Kýr : Minnkar líkur á júgurbólgu og hægt að nota til sótthreinsunar á öllum mjaltabúnaði. 
Kindur : Gott til að hreinsa stíur og aðbúnað fyrir sauðburð. 
Hestar : Vinnur gegn múkki, hóftunguroti og ormasýkingum. 
Svín : Spornar gegn ýmsum sjúkdómum eins og garnabólgu.
Fuglar : Má nota í vatnskerfi sem og fyrir þrif á eggjum.
Gróðurhús : Góð sótthreinsun á húsum og búnaði. Drepur bakteríur, sveppi & vírusa.
Fiskur : Gott fyrir þrif á tönkum og öðrum búnaði í landeldi.
Sláturhús: Hægt að nota fyrir þrif á öllum búnaði, gólfum, veggjum ofl.

Ástæður þess að Halamid® er  
notað af fagmönnum um allan 
heim:

• Mikil virkni
• Ekki ætandi á önnur efni 
• Auðvelt og fjölhæft í notkun
• Brotnar auðveldlega niður. 
• Engin hætta á að örverur fjölgi sér.
• Hægt að blanda við vatn eða strá 
  dufti beint á flötinn. 
• Gott fyrir skóbað.
• Fer vel með áhöld og tæki.

100 gr / 10 l.  1%
100 gr / 5 l.  2%
100 gr / 2,5 l.  3%
10 gr / 1 l.  1%

BLÖNDUN

Fáanlegt í: 100 gr - 1 kg og 6 kg

STALDREN UNDIRBURÐUR - NOTIST EFTIR Á ÞEGAR MEÐFERÐ ER LOKIÐ TIL VARNAR  
ÚTBREIÐSLU BAKTERÍA Í STÍUM.

Inniheldur m.a. : Natríum p-toluensúlfonklóramíð, 
Þríhýdrat. 


