FORDI GODT SMITTEVERN
ER GOD ØKONOMI OG
GOD DYREHELSE
Håndvask

Hånddesinfeksjon

Hand Cleaner ECO
Håndsåpe til daglig bruk.
Tilsatt hudmykgjørende
komponenter, parfymert.

Kenosept G
Desinfiserende alkoholholdig
gel. Tilsatt hudmykgjørende
komponenter.
For bruk til næringsmiddel
industri og landbruk.

Kenosoft-N
Mild, ikke-parfymert, luktfri
håndsåpe tilsatt hudmykgjørende
komponenter. Brukes i nærings
middelindustrien.

Kjøretøy

Kenosept L
Alkoholbasert hånd
desinfeksjon basert på
isopropanol og klorhexidin.
Tilsatt hudmykgjørende
komponenter.

Alt av vask og desinfeksjonsprodukter til landbruk og
akvakultur

Sanitær

Globo 3600+
Konsentrert, basisk og
skummende vaskemiddel
til kjøretøy. Fjerner statisk
veistøv og fettholdig skitt.

Chlorofresh
Sterkt avfettende
klorrengjøringsmiddel.
Brukes til daglig rengjøring
av sanitære rom/anlegg,
søppelbeholdere m.m.
Parfymert.

VESO er distributør for CID Lines i Norge.
CID Lines er en belgisk produsent av rengjøring- og desinfeksjonsmidler
for landbruk, havbruk, matforedling, mfl, med global eksport.
ISO 9001:2008, GMP og GLP-sertifisert.
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RENGJØRING

DESINFEKSJON

Skummende såper
Biogel
Kraftig basisk vaskemiddel
med gelskum. For nærings
middelindustri, landbruk
og havbruk.

Biosafe
Miljøvennlig, svakt
basisk vaskemiddel.
Sterkt skummende
og konsentrert.
Til alle overflater.

Trans D
Sterkt konsentrert, basisk
vaskemiddel. Fjerner
petrokjemisk/vegetabilsk fett.

Alcalu-S
Sterkt basiskt vaskemiddel.
Påvirker ikke aluminium.

Effekt på bakterier, virus, mugg
sopp, og sporer. I bruksferdig
løsning er produktet tilnærmet
nøytralt og kan trygt brukes på
alle type overflater.

Drikkevann/våtfôring
CID 2000
Desinfeksjon til drikkevanns
systemer og våtfôringsanlegg,
med hydrogenperoksid og
perosidedikksyre.

DM Cid S Pro
Kraftig skummende
klorvaskemiddel. For
næringsmiddelindustri,
landbruk og havbruk.

Løser opp biofilm, dreper
bakterier, virus, sopp, og alger.

Kickstart1)
Surt desinfeksjonsmiddel til
overflater og rørsystemer.
Svært effektivt på biofilm.
For bruk i akvakultur, fjørfe-,
svine- og planteproduksjon.
Unik stabilitet gir holdbarhet
på 2 år.

Slakterier
Kenocid 210
Sterkt konsentrert
desinfeksjonsmiddel.
Til alle overflater og rom
i næringsmiddelindustrien
og daglig desinfisering i
slakterier.

Fjørfe- og svineproduksjon

Ikke-skummende såper og skumdempere

DM CID Pro
Basisk, ikke-skummende
klorvaskemiddel for hønsehus
og rørsystemer.

AntiFoam Food
Motvirker skumdannelse.
Godkjent for bruk i
produksjonskjeden for
matvarer.

AntiFoam
Motvirker skumdannelse.
For bruk i næringsmiddel
industrien.

Virocid1)
Til desinfisering av alle typer
overflater. Unik sammensetning
av glutaraldehyd, to kvartære
ammoniumforbindelser,
isopropanol, tensider og
pH-stabilisator.

Til vask av egg.

DM Clean Super
Meget sterk alkalisk CIP
rengjøringsmiddel. For
slakterier, melkeroboter,
grisehus m.m.

Neopredisan 135-1
Bredspektret spesialdesinfeksjonsmiddel
til fjørfe- og grisehus.
Effektivt mot koksidier,
klostridier, innvollsormegg,
bakterier, virus, sopp, sporer
og prioner.

1) Godkjent i henhold til Forskrift om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og transportenheter.

