БЕЗПЕЧНІ
БІОРОЗКЛАДНІ
ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ
ЗАСОБИ BBZIX
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН І ПТИЦІ

Aquazix Plus AG

®

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДІАРЕЇ
І ПРОБЛЕМ ІЗ ТРАВЛЕННЯМ
Рідкий засіб для гігієни та дезінфекції води з метою
зменшення діареї та збільшення виробництва тварин
Вода життєво необхідна у тваринництві. Водопровід є безпосередньою причиною забруднення води,
адже кришталево чиста вода для пиття з резервуара може забруднитися шляхом до напувалки.
Біоплівка у водопровідній системі — ще одна причина того, чому тварини п’ють забруднену воду зі своїх
напувалок. Проблеми зі шлунково-кишковим трактом та діарея у тварин виникають у результаті
вживання забрудненої води, що спричиняє порушення та дисбаланс кишкової мікрофлори.

ПІДТВЕРДЖЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
AQUAZIX PLUS AG — бактерицидний, віруцидний, фунгіцидний, спорицидний, антипротозойний і антикокцидійний засіб.
Aquazix® розроблено для гігієни та дезінфекції води з метою зменшення діареї та підвищення продуктивності тварин і птиці.

• Покращує мікробіологічну якість води
• Усуває біоплівку
• Усуває вапняний наліт
• Повністю біорозкладається
• Некорозійний
• Чистить резервуари, труби, соскові та ніпельні напувалки

• Запобігає повторному забрудненню води у трубопроводі
• Знищує патогенну мікрофлору в кишківнику
• Зменшує кількість випадків діареї
• Підвищує збереженість
• Зменшує кількість застосування антибіотиків

Склад AQUAZIX PLUS AG: перекис водню 50%, срібло 0,038%

СТАБІЛЬНІСТЬ
Формула AQUAZIX PLUS AG у 3–10 разів ефективніша за інші продукти на ринку, що містять пероксид гідрогену. Вища
ефективність зумовлена додаванням активних інгредієнтів із мікробіоцидами та стабілізаційними речовинами, які
продовжують свою бактерицидну та бактеріостатичну дії в кишківнику.

ХІМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ

АКТИВНІСТЬ У КИШКІВНИКУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКТУ
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AQUAZIX PLUS AG

ІНШІ ПРОДУКТИ
З ПЕРОКСИДОМ ГІДРОГЕНУ

Строк придатності —
три роки розведеним: дуже добре
навіть у важких умовах

Строк придатності —
6 місяців розведеним:
дуже погано

Високий. Тварини п’ють
активний кисень і мікробіоциди

Не мають біологічної дії

ПОЛІПШЕННЯ ТРАВЛЕННЯ
ТА ЗДОРОВ’Я ТВАРИН НА ФЕРМІ

Ефективність не доведена
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ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендується застосовувати постійно, додаючи
в питну воду впродовж усього життя тварини, дозуючи
вручну або за допомогою дозатора.
Легко вимірювати й контролювати тест-смужками.
• Дозування: 30–200 мл / 1000 л.
• Покращення здоров’я кишківника 50 мл / 1000 л води.
• Запобігання некротичному ентериту та ентеротоксемії 80 мл / 1000 л води.
• Шокове дозування для тварин і птиці з метою заміни
антибіотиків 200 мл / 1000 л.
• Подбайте про стічні води.
Використовуйте біоциди безпечно. Завжди перед користуванням
читайте етикетку й інформацію про продукт.

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ AQUAZIX PLUS AG
• Поліпшує здоров’я кишківника та гігієну води за низької
дози: 50 мл / 1000 л води
• Усуває діарею, зберігаючи баланс кишківника, і зменшує
застосування антибіотиків з метою профілактики
інфекційних захворювань
• Зменшує проліферацію E. coli, Salmonella, Campylobacter,
Pseudomonas і Clostridium у кишківнику

• Знижує смертність
• Високоефективний у разі некротичного ентериту
й ентеротоксемії, з дуже швидкою реакцією за доз
80 мл / 1000 л води
• Поліпшене здоров'я кишківника забезпечить підвищену
продуктивність з вищим коефіцієнтом конверсії корму

ПАКУВАННЯ

Каністри для рідини 5 кг, 20 кг, 200 кг.
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ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН І ПТИЦІ

Clean Zix

®

МИЙНИЙ ЛУЖНИЙ
ПІНОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ
ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА
Зазвичай обладнання, приміщення, устаткування тваринницьких приміщень миють тільки водою. Для
ретельного видалення органічних речовин слід застосовувати лужні мийні засоби. Дуже важливо на
сільськогосподарських підприємствах підтримувати високий рівень гігієни та здоров'я тварин, а також
запобігати виникненню патогенних мікроорганізмів, які передаються від однієї групи вирощування до іншої.
Clean Zix — дезінфекційний, концентрований, рідкий мийний лужний пінний засіб для дуже брудних
поверхонь. Не лишайте патогенні мікроорганізми — усуньте їх за допомогою Clean Zix.

ПІДТВЕРДЖЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
• Бактерицидний лужний піноутворювальний засіб
• Зменшує силу поверхневого натягу і сприяє кращому
•
•
•
•

і поросят на відлученні

видаленню органічних решток
Понад 90% діючої речовини біорозкладається
Очищає, розпушує та видаляє органічні рештки, жир,
протеїни, молочні рештки, послід, фекалії й інші органічні
утворення
Ефективний для видалення кокцидій з органічними
рештками, підстилкою та з різних поверхонь обладнання
Допомагає видалити органічні речовини, що прилипли до
підлоги

Склад: комбінація
і секвестрантів.
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• Добре очищає станки та бокси для племінних свиноматок

активних

лужних

компонентів,

• Очищення на птахофабриках: підлоги, стіни,
годівниці тощо

• Очищення ліній годівлі
• Не має корозійних властивостей. Інгібітор корозії
• Ефективний у всіх типах води, зокрема в дуже жорсткій.
Містить хелатні агенти

• Висока піноутворювальна здатність. Легко змивається
• Висока концентрація і мале дозування робить його дуже
економічним

поверхнево-активних
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речовин,

зволожувачів,

емульгаторів

ЗАСТОСУВАННЯ
Миття всіх видів поверхонь і матеріалів, тваринницьких
приміщень — особливо важливо у приміщеннях для
свиноматок і відлучених поросят, на птахофабриках і
молочних комплексах. Машин, транспорту. Харчова
промисловість. Миття обладнання, що контактує з
кормами: годівниці, напувалки, резервуари для води.
Сільськогосподарське обладнання.

ДОЗУВАННЯ
Застосовувати з розпилювачем або з компресором низького тиску, встановленим на піномашинах із низьким тиском. Якщо
використовується бак для мийного засобу, додайте нерозбавлений засіб і відрегулюйте, щоб дозувати приблизно 2–3%. Вода
за температури +35…+50 °С підвищує ефективність.
ДОЗИ: необхідна концентрація залежить від двох параметрів (1 + 2):
1. Дозування залежно від забруднення поверхонь органічними рештками:
• Поверхні з невеликою кількістю органічних решток – 1,5%
• Поверхні із середньою кількістю органічних решток – 2%
• Поверхні з великою кількістю забруднених органічних решток – 2,5–4%
2. Дозування залежно від жорсткості води, яка використовується для миття Clean Zix
• Вода з умістом меншим ніж 100 мг CaCO3 – 0%
• Вода з умістом меншим ніж 250 мг CaCO3 – 0,7%
• Вода з умістом меншим ніж 300 мг CaCO3 – 1%
Повністю розчинний у воді. Органічні речовини краще видаляються з поверхонь, які попередньо були змочені.
ЧАС ДІЇ: Мінімум 15–20 хв. Не давати висихати. Легко розприскувати. Бажано розприскувати з теплою водою. Змити великою
кількістю води. Дезінфекційний засіб можна додавати у воду для полоскання, враховуючи швидкість його розведення.

ПАКУВАННЯ

Каністри для рідини 20, 200 та 1150 кг.
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ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН І ПТИЦІ

Zix Virox

®

ПОВНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ
ЗА НИЗЬКОЇ ДОЗИ
100% біологічно розкладається
Доведена ефективність згідно з офіційними правилами UNE
Лідер у виробництві та стабілізації пероксидів
Ефективний проти кокцидій
Безпечно використовувати у присутності тварин
Хімічні дезінфекційні засоби зазвичай застосовують для контролю інфекційних хвороб, але вони
шкідливі для здоров’я тварин, птиці та навколишнього середовища. Тому ми пропонуємо нове рішення
у сфері біобезпеки — Zix Virox®
Zix Virox® – природна біологічна безпека й альтернатива традиційним хімічним дезінфекційним засобам.
Він окислює органічний матеріал, призводить до порушення сульфгідрильних білкових груп, ліпідів,
ензимів і ДНК та не викликає резистентності бактерій.
Синергічне поєднання пероксидів, надоцтової кислоти, органічних кислот, поверхнево-активних речовин
і стабілізаторів із дезінфекційною дією забезпечують антивірусну, бактерицидну та фунгіцидну дії.

ПІДТВЕРДЖЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
• Широкий спектр дії: антивірусна; бактерицидна: G+ та G–;
•
•
•
•

фунгіцидна; спорицидна: спори бактерій і грибків;
знищує найпростіші: амеби, лямблії й ін.;
ооцисти кокцидій – еймерій, ізоспори, криптоспориди
Ефективний за наявності органічних речовин
Усуває біоплівку. Безпінний мийний ефект
з поверхневою дією
Відсутня резистентність у бактерій завдяки його
механізму дії – окисленню
За застосування у рекомендованих дозах не корозійний
для матеріалів і поверхонь обладнання

• Активний у жорсткій воді та за будь-якої температури
• Зменшує респіраторні захворювання: за регулярного
застосування у присутності тварин

• Зменшує передачу мікроорганізмів через повітря:
•
•
•

знищує сальмонелу в зовнішньому середовищі
(поверхня, пил, обладнання тощо)
Економічний ефект: максимальна ефективність
за малих доз
Високостабільний
100% біорозкладається після застосування

ПРИРОДНА БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА:
НЕШКІДЛИВИЙ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Склад ZIX VIROX®: пероксид гідрогену — 25%, надоцтова кислота — 5%
БЕЗПЕЧНИЙ. БЕЗ НЕДОЛІКІВ ФОРМАЛЬДЕГІДУ ТА ГЛУТАРАЛЬДЕГІДУ:
1. Не містить канцерогенних, алергенних і токсичних елементів.
2. Адаптовано до норм охорони праці з використанням дезінфекційних засобів.
3. Більша ефективність без шкоди для здоров’я худоби, тварин і навколишнього середовища.
Zix Virox® Zix Virox® застосовують як дезінфекційний засіб для поверхонь і матеріалів, тварин, а також розпилення в повітрі.
Затверджено FDA для сумісного застосування з харчовими продуктами: овочами, фруктами, тушками тощо.
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ЗАСТОСУВАННЯ
Розпилювання у вигляді спрею, холодного та гарячого
туману, змочування, занурення. Для правильної дезінфекції важливо попередньо вимити концентрованим
мийним засобом для видалення органічних речовин та
забруднення (Clean Zix Foam). Розбавлений дезінфекційний засіб повинен ретельно змочувати поверхні,
витрата — приблизно 1 л робочого розчину на 3–4 м2.
• Застосовуйте біоциди безпечно. Завжди перед використанням
читайте етикетку й інформацію про продукт.
• Продукт зареєстровано як дезінфекційний засіб для використання
у присутності з тваринами (Міністерство сільського господарства):
0788-P.
• Продукт зареєстровано як дезінфекційний засіб для харчової
промисловості (Міністерство охорони здоров'я): 10-20 / 40-03818-HA.

ZIX VIROX — ЦЕ АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦІЙНИМ
ХІМІЧНИМ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИМ ЗАСОБАМ
ЗАСТОСУВАННЯ
Дезінфекція тваринницьких приміщень: поверхні, стіни,
стелі тощо. Поверхні навколо та за присутності тварин.
Матеріал, клітки, посуд, інструменти. Контейнери для тварин.
Годівниці та напувалки. Баки та труби для води.
Ванни для ніг: дезінфекція ратиць, ефективний проти
копитної гнилі.
Транспортні засоби: дезінфекція проїжджого транспорту,
дезінфекція коліс автомобіля, транспорту для перевезення
тварин, транспортерів туш тварин.

Інкубатори та вивідні шафи. Дезінфекція інкубаційних
яєць
Застосування для аквакультури.
Харчова промисловість: заклади громадського харчування.
Затверджено FDA для сумісного застосування з харчовими
продуктами: овочами, фруктами, тушками тощо.
Кімнати для сортування яєць курей.
Доїльні зали для молочних корів: молочні контури та
охолоджувальні танки, доїльні апарати, чашки для дійок.

ДОЗУВАННЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ ЗАЛЕЖНО
ВІД МІКРОБІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
Дезінфекція з повітря у присутності тварин
Загальна дезінфекція
Спеціальна дезінфекція за ризику епізоотичних захворювань
Ванни для ніг (додавати кожні 2 або 3 дні)
Дезінфекція проти пташиного та свинячого грипу
Знищення яєць і личинок нематод
Очищення та дезінфекція систем водопостачання й резервуарів,
труб і напувалок в кінці вирощування. Розконсервування напувалок і вимені
Дезінфекція проти туберкульозу
Дезінфекція проти кокцидій, ооцист і криптоспоридій
Дезінфекція із термонебулацією (холодний і гарячий туман)

Концентрація,
мл/л
4
3–5
10–15
15
10
10
10–20

Концентрація,
%
0,4
0,3–0,5
1–1,5
1,5
1,0
1,0
1–2

20
20–50
100

2
2–5
10

ПАКУВАННЯ

Каністри для рідини 5, 20, 200 та 1100 кг.
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ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН І ПТИЦІ

Virox

®

ЗАГАЛЬНИЙ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ
ЗАСІБ У ВИГЛЯДІ ПОРОШКУ
100% біорозкладаються активні інгредієнти
Доведена ефективність згідно з офіційними правилами UNE
Безпечно використовувати у присутності тварин
Virox® – дезінфектант у вигляді порошку, безпечний для здоров’я тварин і навколишнього середовища.
Синергічне поєднання моноперсульфатів, органічних кислот, поверхнево-активних речовин
і стабілізаторів із дезінфекційною дією забезпечують антивірусну, бактерицидну та фунгіцидну дії.
Склад VIROX: моноперсульфат калію – 53,5%, сульфамінова кислота – 1%, стабілізатори.
Механізм дії та метод окислення: порушення сульфгідрильних білкових груп, ліпідів, поверхневих
ензимів і мікроорганізмів ДНК. Окислює тільки органічні матеріали й не викликає резистентності бактерій.
Дозування: від 0,3 до 2%.

ПІДТВЕРДЖЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
• Не містить канцерогенних, алергенних
•
•
•
•
•
•
•

та токсичних елементів
Широкий спектр дії: антивірусна; бактерицидна: G + і G -;
фунгіцидна; спорицидна: спори бактерій та грибків;
знищує найпростіші: амеби, лямблії й ін.; ооцисти
кокцидій: еймерій, ізоспори, криптоспориди
Ефективний за наявності органічних речовин
Усуває біоплівку
Можна застосовувати у присутності тварин
Відсутня резистентність у бактерій завдяки його
механізму дії – окисленню
Активний в жорсткій воді та за будь-якої температури
За застосування в рекомендованих дозах не корозійний
для матеріалів та поверхонь обладнання

• Зменшує респіраторні захворювання: за регулярного
застосування у присутності тварин

• Зменшує передачу мікроорганізмів повітрям:
•
•
•
•
•

знищує сальмонелу в зовнішньому середовищі
(поверхня, пил, обладнання тощо)
Економічний ефект: максимальна ефективність
за низьких доз
Високостабільний
100% біорозкладається після застосування
Доведена ефективність відповідно до офіційних
EU правил
Безпечний під час транспортування. Високостабільний.
Без недоліків формальдегіду та глутаральдегіду

ZIX VIROX — ЦЕ АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦІЙНИМ
ХІМІЧНИМ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИМ ЗАСОБАМ
Дезінфекція тваринницьких приміщень: поверхні, стіни,
стелі тощо. Поверхні навколо та в присутності тварин.
Матеріал, клітки, посуд, інструменти. Контейнери для тварин.
Годівниці та напувалки. Баки та труби для води.
Ванни для ніг: дезінфекція ратиць, ефективний проти
копитної гнилі.
Транспортні засоби: дезінфекція проїжджого транспорту,
дезінфекція коліс автомобіля, транспорту для перевезення
тварин, транспортерів туш тварин.
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Застосування для аквакультури.
Інкубатори та вивідні шафи. Дезінфекція інкубаційних
яєць.
Кімнати для сортування яєць курей.
Доїльні зали для молочних корів: молочні контури та
охолоджувальні танки. Доїльні апарати, чашки для дійок.
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ЗАСТОСУВАННЯ
Спрей, розпилювач туману, гарячий та холодний
туман, змочування, занурення. Для правильної дезінфекції важливо попередньо вимити концентрованим
мийним засобом для видалення органічних речовин і
забруднення (Clean Zix Foam). Розбавлений дезінфекційний засіб повинен ретельно змочувати поверхні,
витрата — приблизно 1 л робочого розчину на 3–4 м2.
Застосовуйте біоциди безпечно. Завжди перед використанням читайте
етикетку й інформацію про продукт.

ДОЗУВАННЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ ЗАЛЕЖНО
ВІД МІКРОБІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ
Дезінфекція з повітря у присутності тварин
Загальна дезінфекція
Спеціальна дезінфекція за ризику епізоотичних захворювань
Ванни для ніг (додавати кожні 2 або 3 дні)
Дезінфекція проти пташиного та свинячого грипу
Знищення яєць і личинок нематод
Дезінфекція проти туберкульозу
Дезінфекція проти кокцидій, ооцист та криптоспоридій
Дезінфекція із термонебулацією (холодний та гарячий туман)

Концентрація,
г/л
4
3–5
10–15
15
10
10
20
20–50
100

Концентрація,
%
0,4
0,3–0,5
1–1,5
1,5
1,0
1,0
2
2–5
10

ПАКУВАННЯ

Пластикові контейнери 2 кг, 5 кг.

ATHCOMPANY.UA

ATHCOMPANY.UA
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БІОЛОГІЧНО РОЗКЛАДНІ ДЕЗІНФЕКТАНТИ

ПРО КОМПАНІЮ

BBZIX

Компанія BBZIX була заснована 1999 року та є лідером у галузі досліджень, розробки та інновацій (RD&I) біорозкладних
дезінфектантів. Розвиток компанії призвів до розширення мережі збуту та дистрибуції препаратів для дезінфекції
(біорозкладних дезінфектантів) на п’ятьох континентах. Завдяки створенню технологічних, інноваційних продуктів у сфері
гігієни та дезінфекції, а також ретельному обслуговуванню і персоналізованій увазі компанія BBZIX отримала визнання та
бездоганну репутацію на міжнародному ринку.
У компанії є власний відділ досліджень та співпраці із зовнішніми організаціями, такими як ветеринарний, медичний та
хімічний факультети, акредитовані лабораторії та провідні установи, а також постійна комунікація з клієнтами, які інформують
про щоденні потреби.
Роки досліджень і розробок дали можливість BBZIX розробляти, створювати й виробляти дезінфектанти, які є екологічно
чистими й ефективними, які використовує служба технічного оцінювання для забезпечення точного застосування, контролю і
моніторингу.
Усе перелічене вище пояснює, чому компанія BBZIX на сьогодні є лідером на ринку гігієни та дезінфекції біорозкладними
дезінфектантами.
У рамках постійних зусиль, щоб допомогти своїм клієнтам поліпшити виробництво, фахівці BBZIX розробили лінійку робочих
продуктів для годівлі тварин, що є аналогом антибіотиків і економічно вигідні для тваринництва.

ЭФЕКТИВНІ РІШЕННЯ BBZIX
Інноваційна іспанська компанія BBZIX не лише виробляє та продає продукцію, а й надає глобальні рішення своїм клієнтам.
Команда технічних ветеринарних спеціалістів періодично збирається, щоб завжди оновлювати протоколи застосування
дезінфектантів, розробляти нормативні акти тощо.
Гарантія того, що продукт буде ефективним, полягає у попередньому розроблянні індивідуального протоколу, адаптованого
до потреб замовника. Саме клієнт вирішує, який продукт використовувати, де, як його застосовувати, коли та скільки.

ВНУТРІШНІ ПОСЛУГИ ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБ КЛІЄНТІВ

ІННОВАЦІЇ

ПРОДУКТИВНІСТЬ

НАВЧАННЯ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Розробляємо та виробляємо
біологічно розкладні
дезінфектанти на основі
ефективних формул.
BBZIX також запатентували
Núcleo Enterozix®

Продукти, які вводять через
воду, поліпшують здоров’я
кишківника тварин та птиці,
з метою поліпшення
біологічної безпеки
на тваринницькій фермі
та збільшення прибутку.

BBZIX навчає клієнтів
та дистриб’юторів,
надає допомогу через свою
технічну службу та оцінює
їх як консультантів.
Забезпечує повне особисте
післяпродажне
обслуговування.

Що відрізняє компанію –
це етична відповідальність,
особисте обслуговування
клієнтів та довіра
до продуктів.
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ШИРОКА МЕРЕЖА ДИСТРИБУЦІЇ
BBZIX має широку дистрибуційну мережу в Іспанії, яка за потреби надає клієнтам технічну консультацію та технічну підтримку.
Вірність та постійне навчання – запорука постійного успіху.
Із самого початку одна з головних цілей BBZIX була та є – це вихід на міжнародний ринок шляхом плідної співпраці й
укладання угод, які привели компанію до експорту продукції в 32 країни та присутності на чотирьох континентах.

ЄВРОПА

АФРИКА

АМЕРИКА

АЗІЯ

Іспанія | Румунія | Італія
Угорщина | Польща | Греція
Німеччина | Росія
Туреччина | Португалія

Єгипет | Нігерія | Судан

Чилі | Аргентина | Бразилія
Перу | Колумбія | Венесуела
Уругвай | Коста-Рика
Ямайка | Болівія
Мексика | Панама
Еквадор | Гватемала
Домініканська Республіка
Гондурас | Нікарагуа

Китай | Філіппіни | Іран
Малайзія | Пакистан

ATHCOMPANY.UA
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