זהרלאב מקבוצת זהר דליה -

החברה המובילה בישראל במגוון פתרונות לניקוי ,חיטוי ,היגיינה ותחזוקה.
של זהרלאב
מציעה פתרונות מתקדמים ,המותאמים לצרכי הלקוח הכוללים מוצרים ,ציוד,
הדרכה ,שירות וטכנולוגיה מתקדמת לניקוי וחיטוי הלולים וסביבתם.

גלוטספט
תכשיר חיטוי על בסיס גלוטראלדהיד ואמוניום רבעוני לחיטוי לולים ומדגרות ותחנות למיון ביצים.
קוטל חיידקים ,וירוסים ,אצות ,פטריות ועובשים .מחטא רצפות ,משטחי אבן ,בטון ,נסורת ,כלובים
ומדגרות בעל רישוי וטרינרי .1328

PL- 4
סבון נוזלי בעל כושר ניקוי גבוה במיוחד לניקוי צנרות מים בלולים .מכיל כלור פעיל.
QUICKDES
תכשיר נוזלי מוכן לשימוש לחיטוי ציוד ומשטחים על בסיס אלכוהול .בעל רישוי וטרינרי .1264
TOP MS
תכשיר אלקאלי לניקוי וחיטוי בהקצפה של ציוד במשק החי .בעל כושר גבוה להסרת לכלוך,
שומן ושאריות חלבונים ,כושר הלבנה גבוה נגד כתמים ושינויים בצבע .מתאים לניקוי ציוד
מאלומיניום ,משטחים מגולוונים וקרמיקה.
SEPTOQUAT 30
תכשיר לחיטוי ציוד ומשטחים .בעל כושר חיטוי גבוה ,מקציף ונשטף בקלות .מתאים לחיטוי
ציוד העשוי מנירוסטה ,ברזל ,אלומיניום ,נחושת ,סגסוגות נחושת ומשטחים מגולוונים.
מתאים לחיטוי כל סוגי הפלסטיק כגון  .PE,PP,PVC,PDVFבעל רישוי וטרינרי .1254

כלורוספט
ניקוי בהקצפה של משטחים משומנים ושומנים שרופים בתעשיית המזון ,מפעלים לעיבוד
בשר ודגים ,משחטות ,מפעלי שימורים ,משקאות וכד׳ .התכשיר בעל אלקאליות פעילה
גבוהה וכושר ריכוך ופרוק שומנים ,חלבונים ופיגמנטים.

ZOHAR DE-SCALER
חומר חומצי להסרת אבנית ועובשים ממזרני לחות .יעיל בהמסת אבנית בטמפרטורות וריכוזים
נמוכים יחסית .אינו פוגע באיכות הסביבה.

FLOGENIC
תכשיר לחיטוי רציף של מי שתייה להזנת בעלי חיים .התכשיר מבוסס על כלור מוצק ללא צורך
במגע יד אדם .נבדק בתמ״י )מכון המחקר והפיתוח של כימיקלים לישראל חיפה(.
קל ונוח להתקנה והפעלה.
AGRICHLOR
טבליות כלור תוססות לחיטוי מים ומשטחים במשק חי ובמפעלי מזון מן החי .יעיל כנגד חיידקים,
פטריות ,וירוסים ,נבגים ,שפעת העופות ומחלת הניוקאסל .בעל רישוי וטרינרי .1271

בשמת אקסטרא ג׳ל
תכשיר לחיטוי ידיים .מעניק כושר חיטוי למספר שעות לאחר השימוש .מתאים לעובדים במשק
החי ,בתעשיית החלב והבשר .בעל רישוי וטרינרי 1128

 - HAPICAREס .היגייני
תכשיר היגייני לניקוי וחיטוי ידיים .מתאים לשימוש בדיספנסרים.
HAPICARE - H.P.F
תכשיר היגייני לניקוי ידיים ללא צבע ובושם .מתאים לעובדים במפעלי מזון .מותאם
לשימוש בדיספנסרים.
HAPICARE - P.F
תכשיר לניקוי ידיים ללא בושם מתאים לעובדים במפעלי מזון.

ריחנית סופר
תכשיר יעיל במיוחד להפגת ריחות רעים וחיטוי בתעשיית עיבוד בשר ובתעשיית המזון.
יעיל לפרק זמן ארוך.

