
Minden állatlétesítményben a ketrecek, 
palackok, állati élettérgazdagító termé-
kek és egyéb tartozékok tisztítása az ál-
latjólét alapvető folyamata az állatok te-
nyésztése és fenntartása során. A mosó 
használata során kiemelkedő fontossá-
gú, hogy alaposan megtisztítsuk a ket-
receket, eltávolítsunk minden szerves 
szennyeződést és vízkőlerakódást, és 
biztosítsuk, hogy a ketrec padlója men-
tes minden szennyeződéstől az újbóli 
használat vagy autóklávozás előtt.

Az állatok ketreceinek tisztítása gyen-
géd, de hatékony megközelítést igényel.

AZ ALLENTOWN MOSÓSZEREK ELŐNYEI

• Ketrecekhez, tartozékokhoz, rozsdamentes acél 
állványokhoz, IVC állványokhoz

• Rozsdamentes acél, polikarbonát, poliéterimid, 
poliszulfon és polifenilszulfon tisztítására

• Nem tartalmaznak foszfátokat és/vagy 
oxidálószereket

• Ökológiai

• Az összetevők megfelelnek a tisztítószerekről szóló 
648/2004/EK rendelet előírásainak

• A koncentrátum besorolása és címkézése az 
1272/2008/EK CLP-rendeletszerint történt

• 10 l-es vagy 20 l-es kannákban kapható

Mosószerek
laboratóriumi
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Az Allentown, mint az élettudományi megoldások vezető szállítója, állatketrecek, IVC rendszerek és ketrecmosók 
gyártására szakosodott. A vállalat több mint 50 éves tapasztalatát használja, hogy olyan ketrecmosó kémiai 
technológiák kínálatát tervezze meg, amely megfelel minden állatlétesítménynek és biztosítja, hogy az Ön ketrecei 
a lehető legmagasabb szabványok szerint kerüljenek tisztításra, miközben óvja a ketrec anyagát.

A ketrecek mosásához 

szükséges vegyszerek teljes választéka

mosogatókhoz
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Különféle alkalmazások

ALLENTOWN ALKALI

Kálium-hidroxidot tartalmazó lúgos mosószer, pH 14. Átfogóan eltávolítja a makacs 
zsíros fehérjéket és szerves maradványokat a ketrec aljáról, nyúl-, tengerimalac- és 
főemlősketrecekről, az egyedülálló formulának köszönhetően, amely maximalizálja a 
nem ionos tisztító hatást.

Alkalmazás: Rágcsálóketrecek, ha az Allentown Rinse-zel használják. Ketrecek 
nagyobb fajok számára Allentown Acid használatával.

ALLENTOWN ACID

Foszfor- és citromsav alapú savas mosószer, pH 1,4. Rendkívül hatékony a húgykő 
és a vízkő eltávolításakor állványos és alagútmosó rendszerekben 55–80°C hőmér-
sékleten.

Alkalmazás: Cages in a two-phase washing cycle in combination with Allentown 
Alkali alkaline detergent. Bottles.

ALLENTOWN RINSE

Semlegesítő öblítő citromsavval, pH 2,3. Savas, speciális összetételű öblítőszer, 
amely semlegesíti a lúgos mosószereket, például az Allentown Alkalit, és segíti 
a száradási teljesítményt a ketreces, állványos és alagútmosó rendszerekben.

Alkalmazás: Lúgos tisztítószerek semlegesítésére.

ALLENTOWN NEUTRAL

Ökológiailag semleges citromsav-alapú mosószer, pH 8,4. Tökéletes tisztítóközeg 
enyhén szennyezett ketrecekhez és palackokhoz. Nem igényli savas mosószer hasz-
nálatát vagy semlegesítő öblítőt.

Alkalmazás: Ketrecek és palackok kis rágcsálóknak.

Mosórendszerhiba? Vállaljuk bármely gyártó mosóinak javítását 
és szervizellenőrzését. Kérjen árajánlatot.


