
400 گرم120 گرم20 گرم
1000 گرم

Made in France

1250-2500m
3

500-1000m
3

150-300m
3

25-50m
3 مصرف در حجم سالن

بر اساس شدت آلودگی

(Fumagri)

20gr120gr400gr1000gr

ضدعفونی کننـده دودزا با تکنولوژي اولترادیفیوژن
استفاده آسان؛ بدون مصرف آب

مؤثر در دماي پایین و بدون نیاز به افزایش دماي محیط

اُ پی پیفومیسپور 

ضد باکتري، ضد ویروس، ضد قارچ و ضد اسپور قارچ



  ویژگی ها:

   از بین برنده ي ویروس، باکتري و قارچ و اسپورهاي قارچ ها

   انتشار فوق العاده در محیط از طریق تکنولوژي اولترادیفیوژن

   موثر علیه سالمونال و سایر باکتري ها، قارچ ها مانند آسپرژیلوس، مخمرها و ویـروس هایی مثل آنفوالنـزاي مرغی، 

نیوکاسل و برونشیت عفونی

   جلوگیري از عوارض قارچ آسپرژیلوس به خصوص در هچري ها

   انتشار یکنواخت، سریع و موثر ماده ضد عفونی کننده

   بدون نیاز به تجهیزات اضافی و کارگر

   فاقد خطر براي محیط زیست

   بدون نیاز به مصرف آب

   فاقد اثرات خورندگی و تحریکی

تکنولوژي اولترادیفیوژن

از طریق این تکنولوژي منحصر به فرد، طی زمان کمی حجم زیادي از مواد از ظرف حامل، بدون دردسر و زحمت 

به طور یکنواخت در کل فضا پراکنده می شود.

تکنیک اولترادیفیوژن حتی می تواند 10 هزار متر مکعب از فضا را تحت پوشش قرار دهد.

این تکنولوژي کامال ایمن می باشد.

اثرات                         بر باکتري ها، قارچ ها و ویروس ها



مزایا:

   جلوگیري از خطرات ناشی از آسپرژیلوس

   موثر علیه قارچ ها، باکتري ها و مخمرهاي موجود در هوا و سطوح و از بین برنده اسپورهاي قارچ ها

   بدون نیاز به استفاده از آب
   

مزایا:

   فاقد خطرات و مضرات گاز سرطان زاي فرمالین

   عدم نیاز به حرارت باال جهت اثر بخشی

      بدون نیاز به مصرف آب، براي ضد عفونی تمام سطوح و تجهیزات قابل استفاده می باشد.

دستور مصرف:

   ابتدا شیرهاي گاز، سیستم تهویه و سیستم ضد حریق را قطع کنید.

   قوطی را قبل از بازکردن تکان دهید.

   قوطی را بر روي سطح خشک، مقاوم به حرارت و غیر قابل اشتعال در کف زمین قرار دهید.

   روشن کردن فتیله ها را از انتهاي سالن شروع کنید.

   در صورت استفاده در مرحله آماده سازي سالن ها، با توجه به ابعاد سالن و دود باید بین 4 الی 15 ساعت باقی بماند 

و بعد از گذشت 24 ساعت از اتمام ضد عفونی، دستگاه هاي تهویه را به مدت 1 ساعت روشن کنید.
   

مزایا:

   کاهش دهنده باکتري ها

   جلوگیري از بروز آلودگی هاي قارچی و تولید مایکوتوکسین ها

   قابل مصرف در میکسر، پرس، خنک کننده(کولر) اتاق هاي ذخیره سازي، کامیون ها و وسایل حمل و نقل خوراك

دستور مصرف:

   دو روز قبل از ورود خوراك، به مدت 4 ساعت از آن استفاده کنید.

   هر بار قبل از ورود به سیلو این عمل را تکرار کنید.

   قبل از شروع ضد عفونی، از تمیز بودن سیلو اطمینان حاصل کنید.

میزان مصرف:

یک قوطی 20گرمی به ازاي یک سیلوي 8 الی 12 تنی

در هچري ها و اتاق هاي ذخیره سازي تخم مرغ  ها و کامیون هاي حمل تخم مرغ

جهت استفاده در سالن هاي طیور

در کارخانجات تولید خوراك و در انبارهاي سیلو



اشریشیا کوالي

کلبسیال

سالمونالآنفلوانزاي طیور

کمپیلوباکتر
ویروس گامبورو

ویروس نیوکاسل

آسپرژیلوسلیستریا 

سودوموناس

همکاري با شرکت هاي پیشرو
در زمینه صنعت خوراك 

به مدت 50 سال

فومیسپور
سرآغاز زنجیره سالمتی 

از فارم شما

ساخت فرانسه

برونشیت
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