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Vask

Biogel
Varenr.: VE676023

Kra� ig skummende 
alkalisk gelsåpe � l bruk i 
husdyrrom. 
Gel skummet gir forlenget 
holde� d og raskere oppløs-
ning av biologisk materiale. 
Innvirknings� d på 20-30 
minu� er.
Det anbefales 3-5 % bruks-
konsentrasjon. Beregn 0,4 
liter bruksløsning per m2.

Incimaxx
Varenr.: NÆM2308160

Flytende surt 
skumdesinfeksjonsmiddel 
� l bruk i landbruket.
Eff ek� v selv ved lave 
temperaturer (4 grader)

Topaz
Varenr.: NÆM2330850

Alkalisk 
skumrengjøringsmiddel � l 
� erning av vanskelig fe�  
og proteinbelegg.

Biosafe
Varenr.: VESO676021

Alkalisk og høyt skummen-
de vaskemiddel � l bruk på 
alle fl ater. 
Anbefales spesielt � l 
sensi� ve materialer slik 
som aluminium da den er 
ikke-korrosiv og sikker i 
bruk på alle typer mate-
riale.
Såpen er svært eff ek� v 
mot fôrrester, fe� stoff er, 
planterester og veistøv. 
Kan beny� es i økologisk 
landbruk.
Innvirknings� d på 10-30 
minu� er. 
Det anbefales 3-5 % bruks-
konsentrasjon. Beregn 0,4 
liter bruksløsning per m2.

Cid 2000
Varenr.: VE676005

Surt desinfeksjonsmiddel � l 
desinfeksjon av drikkevann-
systemer. 
Kan brukes � l forsuring av 
drikkevann under innse� et, 
som vil ha en posi� v eff ekt 
på mikrobemiljøet i kråsen 
hos kyllingen.
Løser opp biofi lm, dreper 
bakterier, virus, sopp og 
alger. Løser opp kalkavlei-
ringer. Fjerner organiske og 
uorganiske avleiringer. 
Vask og desinfeksjon: 
2 % brukskonsentrasjon. 
Forsuring av drikkevann: 
0,03-0,04 % (� lsvarer 300-400 
ml per 1000 liter drikkevann).

Desinfeksjon
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Kenocox
Varenr.: VE600608

Bredspektret 
desinfeksjonsmiddel mot 
oocyster av koksidier, 
bakterier, sporer, prioner 
og virus. Spesielt testet mot 
sporene � l Clostridium 
perferingens type C.
Anbefalt 3 % brukskonsen-
trasjon (3 liter pr. 100 liter 
vann). Bruk 0,4 liter bruks-
løsning pr. m2. 
Virke� d 3-4 � mer.

Desinfeksjon

Hydrocare
Varenr.: ME100220

Spesialutviklet for rengjøring 
av drikkevannssytemer. 
Fjerner hele biofi lmen. 
Bruser i drikkevannsystemet 
slik at biofi lmen � ernes. 

Neopredisan
Varenr.: VE676009

Bredspekteret 
desinfeksjonsmiddel. 
Eff ek� v mot koksidier, 
spolorm, prioner, virus 
og bakterier. 
Dokumentert eff ekt mot 
sporedannende bakterier 
som Clostridium perfringens.

Stalosan
Varenr.: NF200154

Tørrdesinfeksjon. 
Har lav pH og sterkt 
 u� ørkende egenskaper 
som reduserer dannelse av 
skadelige stoff er og fukt i 
husdyrrom.
Suger opp fuk� ghet og 
 binder ammoniakkdamp. 
Virker også mot fl uelarver.
Reduserer smi� etrykket. 

Kickstart
Varenr.: VESO676006

Surt desinfeksjonsmid-
del � l bruk på fl ater og i 
rørsystemer. Produktet 
skummer le� . Kan beny� es i 
økologisk landbruk. 
Produktet har oksiderende 
egenskaper som sikrer rask 
og bredspektret eff ekt mot 
virus, sopp og alger. Kan 
 beny� es � l overfl atedesin-
feksjon, men vær varsom 
med bruk på myke metaller. 
Produktet er en sterk syre og 
kan derfor gi korrosjon. Skyll 
grundig e� er endt virke� d. 
Overfl ate/spraydesinfeksjon: 
0,5 % bruksløsning.
Hjulbad: 1-2 % bruksløsning. 
Tåkelegging: 1 liter i 4 liter 
vann for 1000 m3.

Virocid
Varenr.: VE676001

Kan beny� es � l desinfek-
sjon på alle overfl ater da 
den er � lnærmet nøytral i 
pH i bruksferdigløsning og 
det dermed ikke er fare for 
korrosjonsskader. 
Bredspektret desinfeksjons-
middel. 
Eff ek� v mot  bakterier, sopp, 
virus og alger. Anbefales 
0,5-1 % bruksløsning 
og 15-30 minu� ers 
innvirknings� d. Beregn 
0,4 liter bruksferdigløsning 
per m2. 
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Miljøberikelser

Peckstone Medium
Varenr.: NF200150

Hakke – og mineralstein. 
Fremmer ak� vitet og 
 naturlig adferd. Forebygger 
� ørplukking. Bidrar � l 
naturlig nebbsliping. 
Medium passer � l kylling og 
unge høns. Minst 1 stein 
pr. 1000 kyllinger.

Peckstone Ekstra hard
Varenr.: NF200152 

Hakke – og mineralstein. 
Fremmer ak� vitet og 
naturlig adferd. Forebyg-
ger � ørplukking. Bidrar � l 
naturlig nebbsliping. Ekstra 
hard passer ved behov for 
ekstra robust stein. Egnet 
for verpehøns. Minst en 
stein pr. 500-800 dyr. 

Naturtorv
Varenr.: NITO13103

Binder ammoniakk og gir god 
lu� kvalitet. 
Egner seg godt i strøbad � l 
kylling. 

Peckstone Hard 
Varenr.: NF200151

Hakke – og mineralstein. 
Fremmer ak� vitet og natur-
lig adferd. Forebygger � ør-
plukking. Bidrar � l naturlig 
nebbsliping. Hard passer � l 
verpehøner og kalkun. 
Minst en stein pr. 500-800 
dyr. 

Hakkeblokk naturtorv
Varenr.: NG191501600

Blokkene har en fast kon-
sistens og struktur som gir 
motstand ved hakking. 
Brukes som sysselse�  ng � l 
� ørfe. 1 blokk/1000 dyr. 

Skjellsand
Varenr.: 500412

Har en høy konsentrasjon
av kalsium.  

Havre
Varenr.: 470215

Varmebehandlet havre 
som kan brukes som 
miljøberikelse.
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Liqvita B-complex 
Varenr.: VILO2504212

Anvendes spesielt ved 
sykdom, da dyrets 
produksjon av B-vitamin 
som regel blir lav.
Kan brukes ved fe� lever hos 
verpehøner.

Sårbehandling

Fôr� lskudd

IntraRepiderma
Varenr.: ME100194

Sårspray � l bruk ved ri� er 
og sår på � ørfe. 

ACDEBK-Selen 
Varenr.: 230272

Flytende vitamin� lskudd
Brukes når dyret har behov 
for ekstra vitaminer, ved 
stress og miljøski� e eller ved 
forstyrrelser i fôropptak

Clostat
Varenr.: 230223

Tarmstabiliserende 
� lskuddfôr. 
Produktet inneholder levende 
mikroorganismer som bidrar 
� l å stabilisere tarmfl oraen. 
Anbefales ved mistanke om 
økt risiko for koksidieskader 
i tarm og/eller oppvekst av 
klostridier.
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Flis

Bjertnæs sag Flis
Varenr.: BJ060000002518
Blanding av fi n sagfl is og grovere ku� erfl is.

Landbruksstrø 
Varenr.: 252042
Ekstra fi nt ku� erstrø med bare små par� kler. 
Veldig god absorpsjonsevne. 

Yesbox Standard
Varenr.: 250048
God oppsugningsevne.

Kramp Protect Regnkjeledress 
Egner seg godt � l vasking 
av � ørfehus.

Vi har diverse åndedre� svern 
og annet verneutstyr. 
Ta kontakt så hjelper vi deg med å fi nne det 
som passer di�  behov.

Diverse
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Diverse

Kyllingpapir normal 
Varenr.: ME100105
Tiltrekker seg kyllingene. Fører � l raskt fôropptak. 
Gir lavere førsteukes dødelighet og raskere � lvekst. 
Forbedrer jevnhet på  fl okken. En boks inneholder 2 ruller 
på 220 meter. Normal løser seg opp e� er ca. 3 dager. 

Kyllingpapir Strong
Varenr.: ME100106
Tiltrekker seg kyllingene. Fører � l raskt fôropptak. 
Gir lavere førsteukesdødelighet og raskere � lvekst.
Forbedrer jevnhet på fl okken. 
Strong løser seg opp e� er ca. 6 dager. 
En boks inneholder to ruller på 250 meter. 

Kyllingpapir Power
Varenr.: ME100176
Tiltrekker seg kyllingene. Fører � l raskt fôropptak. 
Gir lavere førsteukes dødelighet og raskere � lvekst. 
Forbedrer jevnhet på fl okken. Power løser seg opp e� er 
ca. 9 dager. En boks inneholder to ruller på 200 meter. 

Kyllingpapir 
Varenr.: STAP125255

Tiltrekker seg kyllingene. 
Fører � l raskt fôropptak. 
Gir lavere førsteukesdødelighet 
og raskere � lvekst. 
Forbedrer jevnhet på fl okken. 

Rotosan Eggvaskepulver
Varenr.: ATEC329101 

Et kombinert vaske 
– og bakteriedrepende 
rengjøringsmiddel for egg. 

Kyllingpapir 
Varenr.: STAP491220

Tiltrekker seg kyllingene. 
Fører � l raskt fôropptak. 
Gir lavere førsteukesdødelighet 
og raskere � lvekst. 
Forbedrer jevnhet på fl okken. 
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VÅ R E  M E D L E M S B E D R I F T E R :

Hundseth Mølle NAMDALSEID 74 22 71 70

Hurum Mølle KLOKKARSTUA 32 79 80 06

Mysen Kornsilo og Mølle MYSEN 69 84 63 30

Orkla Kornsilo og Mølne FANNREM 72 48 75 50

O� adalen Mølle LOM 61 21 18 20

Ringerikes  Kornsilo HØNEFOSS 32 18 10 00

Røv Mølle VINDØLA 71 65 86 60

Strand Unikorn MOELV 62 35 15 00

Ves� oldmøllene ANDEBU 47 79 00 00

Vinstra Bruks Mølle VINSTRA 61 29 01 20

Følg oss på Facebook!
/ Norgesfor AS

Norgesfôr AS
Akershusstranda 27, 0150 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no, 
www.norgesfor.no


