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LAUKA LĪDZ GALDAM

Lai nodrošinātu efektīvu ražošanu un drošu higiēnas līmeni, ir svarīgi, lai 
tīrīšanas un higiēnas procesi tiktu pienācīgi pārvaldīti. 
 
Augsts higiēnas līmenis uzlabo gan ražošanas, gan izstrādājumu kvalitāti. 
Profilakse ir gan labāka, gan lētāka stratēģija nekā krājumu atjaunošana. 
 
Izvēloties Novadan par savu piegādātāju, saņemiet jums nepieciešamos 
ieteikumus par tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī palīdzību, sastādot darbu 
grafikus. 
 
Novadan pieredze, kas uzkrāta, sadarbojoties ar lopkopības nozares 
uzņēmumiem, nodrošinās jums vislabākos līdzekļus, kas nepieciešami 
dažādās jūsu tīrīšanas plāna jomās. 
 
Ir svarīgi kontrolēt baktēriju, sporu, sēnīšu un vīrusu izplatību, un vēl 
svarīgāk ir izmantot šim mērķim pareizu ķīmisko vielu daudzumu. 
 
Piesardzības pasākumi ir jāuztver nopietni. Un arī šajā joma Novadan var 
palīdzēt. 
 
 

JA DZĪVNIEKI VARĒTU IZVĒLĒTIES...!
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PRODUKTS PIELIETOJUMS - TĪRĪŠANA
TRIODAN Sārmains produkts bez hlora visa veida slaukšanas sistēmu tīrīšanai. Lieto kā 0,5 % šķīdumu.

TRIODAN EXTRA Sārmains produkts bez hlora visa veida slaukšanas sistēmu tīrīšanai. To var izmantot ar ļoti cietu un atkārtoti izmantotu 
ūdeni. Augsts komplekso saistvielu saturs. Lieto kā 0,5 % šķīdumu.

CIP ALKA 95 Efektīvs sārmains produkts visa veida slaukšanas sistēmām. Izstrādājumam ir ļoti sarežģīts sastāvs, bet bez hlora. Lieto kā 
0,5 % šķīdumu. Var izmantot ar ļoti cietu ūdeni.

PERFECT ALKA Sārmains produkts ar hloru gandrīz visa veida slaukšanas sistēmu tīrīšanai. Lieto kā 0,5 % šķīdumu. Var lietot noteikta 
veida robotizētajās slaukšanas sistēmās. Perfect Alka  nekādā gadījumā nedrīkst jaukt kopā ar skābi.

VIP 1
Sārmains produkts ar hloru gandrīz visa veida slaukšanas sistēmu cirkulācijas tīrīšanai. To var lietot ar ļoti cietu ūdeni un 
kā līdzekli pret grūti tīrāmiem netīrumiem. Lieto kā 0,5 % šķīdumu. Var lietot noteikta veida slaukšanas sistēmās.
Vip 1 nekādā gadījumā nedrīkst jaukt kopā ar skābi.

VIP 3

Sārmains pulverveida produkts ar hloru atsevišķa veida slaukšanas sistēmām. Satur plašu aktīvo mazgāšanas vielu klāstu. 
Lieto kā 0,5 % šķīdumu. Var lietot visās sistēmās, kas ir paredzētas pulverveida līdzekļiem un ir noturīgas pret hloru. Vip 3 
nekādā gadījumā nedrīkst jaukt kopā ar skābi.

SLAUKŠANAS SISTĒMAS - 
ROBOTIZĒTĀS

No rūpīgas un efektīvas slaukšanas 
sistēmu tīrīšanas ir ļoti atkarīga piena 
kvalitāte, un tā ir izejviela, kuru pie-
na ražotāji piegādā piena pārstrādes 
uzņēmumiem. Turklāt pareiza tīrīšana 
ļauj lauksaimniekam par nodoto pienu 
saņemt visoptimālāko cenu. 
 
Lai panāktu vislabāko rezultātu, ir 
svarīgi izvēlēties katram mērķim 
vispiemērotāko produktu un lietot to 
atbilstoši norādījumiem. Tikpat lielā 
mērā galarezultātu ietekmē ar dažādi 
fiziski un tehniski aspekti, piemēram, 
slaukšanas sistēmas uzbūve.

SLAUKŠANAS SISTĒMAS - 
PARASTĀS

SVARĪGI!

Nejauciet 
kopā skābi 
ar hloru!

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas 
vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par 
biocīdu

PRODUKTS PIELIETOJUMS - SKĀBE/ATKAĻĶOŠANAS

F 60 +
Šķidrs skābes produkts lietošanai visa veida slaukšanas sistēmās un dzesēšanas tvertnēs. 
Satur sērskābi. Lieto kā 1% šķīdumu. Var lietot aukstā ūdenī.  
F 60+ Nejauciet kopā skābi ar hloru.

ACIR Šķidrs skābes produkts lietošanai visa veida slaukšanas sistēmās. Satur slāpekļskābi un fosforskābi. 
Lieto kā 0,5 % šķīdumu. Acir Nejauciet kopā skābi ar hloru.

ACID EXTRA
Šķidrs skābes produkts lietošanai visa veida slaukšanas sistēmās un dzesēšanas tvertnēs. Pārsvarā 
gatavots uz fosforskābes un virsmaktīvo vielu bāzes papildu efektivitātei. Ļoti efektīvs pret kalcija 
nogulsnēm. Lieto kā 0,5 % šķīdumu. Acid Extra Nejauciet kopā skābi ar hloru.

VIP 2 Šķidrs skābes produkts lietošanai slaukšanas sistēmās. Gatavots uz slāpekļskābes un fosforskābes 
bāzes kopā ar citām vielām. Lieto kā 0,5 % šķīdumu. Vip 2 Nejauciet kopā skābi ar hloru.

VIP 4 Pulverveida skābes produkts atsevišķa veida slaukšanas sistēmām. Gatavots uz sērskābes bāzes. Lieto 
kā 0,3 % šķīdumu. Vip 4 nekādā gadījumā nedrīkst jaukt kopā ar produktiem, kas satur hloru. 

OXIVIT AKTIV PLUS Šķidrs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis uz peroksietiķskābes un ūdeņraža peroksīda bāzes. To var 
izmantot birstīšu un citu robotizēto slaukšanas sistēmu sagatavošanas ierīču tīrīšanai un dezinfekcijai.



TESMEŅA HIGIĒNA PIRMS SLAUKŠANAS 

Rūpīga tīrīšana pirms slaukšanas ir ļoti svarīga, jo var 
palīdzēt novērst gan mikrobu, gan sporu attīstību 
pienā. Tikpat svarīgi ir izmantot vielas, kas kopj govs 
pupu jūtīgo ādu.

PRODUKTS PIELIETOJUMS - PIRMS SLAUKŠANAS

VIRI WASH
Lieto pupu un tesmeņu mazgāšanai pirms slaukšanas. Labs un maigs tīrīšanas un mazgāšanas pulveris, kas 
labvēlīgi iedarbojas uz pupu ādu. Lieto kā 0,5 % šķīdumu ar slaukšanas salvetēm. Var lietot kā audumu mīk-
stinātāju veļas mazgāšanas mašīnās.
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VIRI FOAM

Lieto pupu un tesmeņu tīrīšanai un noslaucīšanai pirms slaukšanas. Ļoti efektīvs tīrīšanas pulveris ar kopjošu 
iedarbību. Gatavs lietošanai koncentrētā formā. Lieto putu stobrā vai uzsmidzina uz tesmeņa.

TESMEŅU KOPŠANA TESMEŅU KOPŠANA

 TESMEŅA KOPŠANA PĒC SLAUKŠANAS

Pēc slaukšanas aparāta noņemšanas mēs iesakām 
lietot līdzekli pupu apsmidzināšanai vai iemērkšanai. Ir 
svarīgi veikt pupa dezinfekciju pēc iespējas ātrāk pēc 
slaukšanas aparāta noņemšanas.

Parasti ļoti būtiska ir tesmeņa higiēnas līdzekļu ādu mīk-
stinošā iedarbība. Veselīga āda bez ievainojumiem un 
skrambām ir noturīgāka pret infekcijām. Turklāt ir ļoti 
svarīgi apzināties, ka govju labklājība būtiski ietekmē 
ilgtermiņa ražošanas rezultātus.

PRODUKTS PIELIETOJUMS - PĒC SLAUKŠANAS

TESMEŅU KOPŠANA, DEZINFEKCIJA

NOVA LIN
Šķidrs līdzeklis pupu apsmidzināšanai/iemērkšanai. Augsts hlorheksidīna, kā arī mitrinošu un mīkstinošu vielu 
saturs. Nova Lin ir gatavs lietošanai.
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NOVA DIP
Koncentrēts līdzeklis pupu apsmidzināšanai/iemērkšanai. Gatavots uz PVP joda bāzes un satur glicerīnu, kas 
mīkstina un maigi kopj pupu ādu. Nova Dip pirms lietošanas atšķaida - vienu daļu Nova Dip uz četrām daļām 
ūdens.

JOPO SPRAY
Šķidrs līdzeklis pupu apsmidzināšanas/iemērkšanai. Gatavots uz PVP joda bāzes ar pievienotām mīkstinošām 
un mitrinošām vielām.

NOVA DIP SPRAY 3000
Produktu izmanto pupu apsmidzināšanai vai iemērkšanai pēc slaukšanas. Nova Dip Spray 3000 ir augsts PVP 
joda saturs un ietver arī glicerīnu, kas mīkstina pupu ādu. Produkts uzlabo slaukšanas higiēnu un samazina 
patogēno mikroorganismu izplatīšanās risku.

JOPO WINTERSPRAY
Plaša līdzeklis pupu apsmidzināšanai/iemērkšanai uz PVP joda bāzes (3000 ppm) ar īpašām eļļas emulsijām, 
alveju un citām ādas kopšanas sastāvdaļām. Labi piemērots lietošanai sala periodā, bet, protams, ir izmanto-
jams visu gadu.

NOVA DIP BARRIERE Aizsargbarjeru veidojošs līdzeklis pupu iemērkšanai. Gatavots uz PVP joda. Augsts glicerīna saturs. Ietver alan-
toīnu, kas veicina dabisko ādas atjaunošanos.

JOPO FILM
Tauku barjeras līdzeklis pupu iemērkšanai. Gatavots uz PVP joda (3000 ppm) bāzes. Augsts mitrinošu un kop-
jošu sastāvdaļu saturs un alantoīns, kas veicina dabisko ādas atjaunošanos Šis izstrādājums ir īpaši piemērots 
kritiskajos periodos ap cietlaišanu un atnešanos.

NOVA LA SPRAY Šķidrs līdzeklis pupu apsmidzināšanai. Gatavots uz pienskābes bāzes. Spilgti oranžā krāsā. Satur mitrinošas un 
mīkstinošas vielas.

NOVA FD Tauku barjeras līdzeklis pupu mērcēšanai. Gatavots uz pienskābes bāzes. Spilgti zaļā krāsā. Liels mīkstinošo un 
mitrinošo sastāvdaļu sastāvs.

VIRI TE SPRAY Šķidrs līdzeklis pupu apsmidzināšanai. Gatavots uz pienskābes un eļļu bāzes. Satur mīkstinošas un mitrinošas 
vielas. 

VIRI TE DIP Tauku barjeras līdzeklis pupu iemērkšanai. Gatavots uz pienskābes un eļļu bāzes. Satur mīkstinošas un mi-
trinošas vielas. 

VIRI BARRIERE DIP Šķidrs līdzeklis pupu apsmidzināšanai uz eļļas emulsijas bāzes. Produktam ir augsts citu mīkstinošu vielu un 
alantoīna saturs. Tas ir gatavs lietošanai un izveido uz pupiem redzamu baltu plēvi.

TESMEŅU KOPŠANA

VIRI LUX Šķidrs līdzeklis pupu apsmidzināšanai uz eļļas emulsijas bāzes. Produktam ir augsts ādas mīkstinošo sastāvdaļu 
saturs un ir pievienots alantoīns.

VIRI SUN Šķidrs līdzeklis pupu apsmidzināšanai uz eļļas emulsijas bāzes. Produkts satur daudz ādu kopjošu sastāvdaļu. 
Īpaša iezīme ir tāda, ka Viri Sun izstrādājumam ir pievienots līdzeklis aizsardzībai pret sauli.

NOVAMYNTE
Novamynte piemīt sildoša iedarbība un, papildinot ar masāžu, šis līdzeklis uzlabo asinsriti, kas nodrošina dabi-
sku nomierinošu/dziedējošu iedarbību muskuļiem, locītavām, iekaisušiem dziedzeriem u. c.
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VIRSMU TĪRĪŠANA DEZINFEKCIJA

PRODUKTS PIELIETOJUMS

NOVACLEAN
Universāls tīrīšanas līdzeklis šķidru putu formā, kuru var izmantot instrumentu, iekārtu, traktoru un kūts 
tīrīšanai, kā arī daudziem citiem mērķiem. To var izmantot manuāli vai uzklāt kā putas ar augstspiediena 
un zema spiediena sistēmām. Atkarībā no pielietojuma, izmanto 1-5 % devu. Šo produktu drīkst lietot uz 
alumīnija virsmām.

FOAM 30
Foam 30 veido stingras un stabilas putas uz visām virsmām un efektīvi šķīdina taukus, ogļhidrātus un ol-
baltumvielas. Atkarībā no pielietojuma, izmanto 1-5 % devu. Foam 30 drīkst lietot uz visām pret sārmiem 
nenoturīgām virsmām, piemēram, alumīnija.

FOAM 32T
Putu tīrīšanas līdzeklis, kas efektīvi šķīdina tauku un olbaltumvielu nosēdumus. To var izmantot kūtīs, kur 
sastopami grūti tīrāmi netīrumi. Atkarībā no pielietojuma, izmanto 2-5 % devu. Ievērojot piesardzību, 
drīkst lietot arī uz alumīnija virsmām. 

FOAM 19T
Skābes tīrīšanas līdzeklis putu formā ar tīrošu iedarbību atkaļķošanai un kalcija aplikuma noņemšanai. Var 
lietot uz kravas automobiļiem, kūtīs, ražošanas telpās, uz flīzētām sienām u.c. Ieteicamā deva ir 2-5 %.

Lai saglabātu vispārējo infekciju līmeni pieļaujamā līmenī, 
ir ļoti svarīgi, lai virsmas cūku, mājputnu, govju un teļu 
kūtīs tiktu rūpīgi mazgātas un regulāri dezinficētas.  
Tas ir ļoti saprātīgs darbalaika un naudas ieguldījums... 
vaicājiet Novadan! Mēs labprāt palīdzēsim ar vērtīgu 
padomu un ieteikumiem rīcības plāna izstrādei.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas 
vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par 
biocīdu

PRODUKTS PIELIETOJUMS

DES FOAM PAA Putojošs šķidrs dezinfekcijas līdzeklis lietošanai uz kravas automobiļiem, kūtīs, ražošanas telpās u .c.  
Gatavots uz peroksietiķskābes un ūdeņraža peroksīda bāzes. Ieteicamā deva uz virsmām ir 1-10%.

OXIVIT AKTIV PLUS
Šķidrs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis cauruļvadu sistēmām, ūdens apstrādei un lietošanai noteikta 
veida robotizētajās slaukšanas sistēmās. Gatavots uz peroksietiķskābes un ūdeņraža peroksīda bāzes. 
Ieteicamā deva uz virsmām ir 0,3 - 6%.

DESINFECT GLUTAR 
ACTIVE

Dezinfekcijas līdzeklis gan manuālai apstrādei, gan miglošanai tukšās kūtīs. Gatavots uz glutaraldehīda un 
QAC bāzes. Ieteicamā deva uz virsmām ir 1,5-2 %. Miglošanas dezinfekcijai ieteicamā deva ir 33,3 %.    

DESINFECT O
Plaša pielietojumu spektra dezinfekcijas līdzeklis tablešu formā kūtīm ar vai bez dzīvniekiem, trans-
portēšanas iekārtām, kāju vannām u. c. Gatavots uz kālija monopersulfāta bāzes ar dažādām piedevām. 
Efektīvs līdzeklis pret dažādām baktērijām un vīrusiem, cūku un putnu gripu, parvovīrusu un cūku mēri. 
Maisījums: 1 tablete uz 10 litriem ūdens.

KLORTABS Plaša pielietojumu spektra dezinfekcijas līdzeklis tablešu formā vispārīgam lietojumam. 1 tablete uz 10 
litriem ūdens.



HIGIĒNAS PULVERIS
DOZĒŠANA: Nova X-Dry deva ir 50 grami uz m2, 1-4 reizes nedēļā, atkarībā no kūts 

izmēra un tipa. Izmantojot pirmo reizi, pirmajā nedēļā uzklāj 4 reizes.

Liellopi
• Gulēšanas boksos un pārejās uz visām atpūtas zonām, pies-

ardzīgi jādozē zem tesmeņa.
• Visur teļu un jaundzimušo boksos.

Aitas un kazas
• Atpūtas zonās un galvenokārt ap dzir-

dināšanas bļodām.

Mājputni
• Visā grīdas platībā.
• Ap dzirdināšanas zonām.
• Ligzdās, būros u.c.

Cūkas
• Atpūtas zonās.
• Zonās, kurās uzturas sivēni.
• Ēdināšanas un dzirdināšanas zonās.

Ūdeles
• Ūdeļu ligzdošanas kastēs.
• Būros, lai nodrošinātu sausākus apstākļus (arī zīdīšanas 

periodā).
• Staigāšanas zonās, zem būriem un vircas zonās.

Zirgi
• Visur zirgu staļļos.
• Svarīgi nebērt produktu dzirdināšanas 

bļodās. 
   

HIGIĒNAS PULVERIS

Nova X-Dry higiēnas pulveris, kuru izmanto  
liellopu, cūku, aitu, zirgu, ūdeļu un mājputnu 
kūtīs. 
 
Var lietot mitruma uzsūkšanai un baktēriju  
infekcijas samazināšanai visu sugu dzīvnieku 
novietnēs.

PRODUKTS PIELIETOJUMS IEPAKOJUMU 
IZMĒRI

NOVA SANI Labs pamatlīmeņa izstrādājums, kas absorbē mitrumu un kontrolē baktēriju līmeni. 25 kg plastmasas maiss
1000 kg lielais maiss

NOVA X-DRY
“Higiēnas pulveru karalis!” Lieliska absorbēšanas spēja un būtiska ietekme uz baktēriju 
kontroli. Izstrādājums ir atzīts tādēļ, ka rada maz putekļu un ir ērti lietojams.

15 kg plastmasas maiss
25 kg plastmasas maiss
1000 kg lielais maiss

ECO X-DRY
Apstiprināts lietošanai organiskajā lauksaimniecībā. Absorbē mitrumu, kontrolē baktēriju 
līmeni un ir ērti lietojams. Var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Padomes 
Regulu (EK) Nr Komisijas Regula 889/2008.

15 kg plastmasas maiss

• Lieliska absorbēšanas spēja (līdz 200 % no neto svara).
• Nodrošina dzīvniekiem ļoti sausus apstākļus; pateicoties izstrādājuma īpašajam sastāvam, tiek 

samazināts infekciju risks.
• Satur bioloģiskās sastāvdaļas, kas neļauj kūtī veidoties apstākļiem, kas ir piemēroti baktēriju 

izdzīvošanai.
• Gandrīz neitrāls pH 7,7 līmenis neiedarbojas agresīvi uz ādu, locītavām, tesmeni u. c.
• Uzlabo gaisa kvalitāti kūtī un stabilizē amonjaka izgarojumus.
• ....un daudzas citas vērtības īpašības.

Vaicājiet 
testu 

rezultātus!



VIRCAS PIEDEVA
Nova Optimizer rada pievienoto vērtību un būtiski samazina aromātu. Vircas apsaimniekošana tiek atvieglota, un 
augi saņem viendabīgāku mēslošanas līdzekli. Lauksaimnieki var panākt ekonomiskāku ražošanu.

Ieguvumi biogāzes ražotājiem

• Palielina gāzes apjomu par līdz pat 10 %.
• Vieglāka biomasas samaisīšana.
• Mazāk nosēdumu ražošanas tvertnē.
• Vieglāk samaisīt uzkrāšanās bedrē un uzglabāšanas 

tvertnēs.
• Peldoša garoza uz uzglabāšanas tvertnēm.
• Mazāks aromāts no uzglabāšanas tvertnēm.
• Vairāk mēslojuma augiem.

Ieguvumi lauksaimniekiem

• Piesaista līdz pat 1,2 kg NH3 uz tonnu vircas.
• Homogēnāka masa.
• Peldoša groza uz vircas tvertnes
• Ērtāka lietošana
• Mazāk nepatīkamu smaku - saista NH3.
• Atvieglo darba procesus.
• Jāapmaisa tikai reizi 24 stundās.

NAGU KOPŠANA

Nagu slimības ir ļoti kompleksas. Mūsu labākais 
ieteikums ir pēc iespējas biežāk veikt preventīvus 
pasākumus. Jo tīrāki nagi, jo mazāk problēmu. Nagu 
vannām jābūt tīrām. Šķīdums jāmaina biežāk nekā 
jums šķiet.

PRODUKTS PIELIETOJUMS

NOVA HOOF GA

Komplekss sastāvdaļu savienojums, kas paredzēts liellopu, aitu 
un citu lauksaimniecības dzīvnieku nagu tīrīšanai un dezinfek-
cijai. Satur glutaraldehīdu, kvaternālos amonija atvasinājumus 
un alantoīnu, kā arī citas vielas. Lieto kā 2-5 % šķīdumu nagu 
vannās. Nagu vannas vienmēr jātur pēc iespējas tīrākas, un 
šķīdums regulāri jāmaina. Vislabākos rezultātus var panākt ar 
preventīviem pasākumiem.

NOVA HOOF SPRAY 
DD

Līdzeklis liellopu, aitu un citu lauksaimniecības dzīvnieku nagu 
problēmzonu tiešai apsmidzināšanai. Gatavots uz pienskābes 
bāzes un ietver arī nagu kopšanas līdzekļus. Izstrādājums ir 
gatavs lietošanai. 

NOVA X-DRY

Nova X-Dry ir apliecinājis sevi kā ļoti efektīvs līdzeklis sausajām 
nagu vannām. Optimāla procedūra ir divas secīgas nagu van-
nas - pirmā ir piepildīta ar tīru ūdeni un, iespējams, pievienotu 
mazgāšanas līdzekli, pēc kuras seko otra vanna, kas piepildīta 
ar aptuveni 10 cm slāni Nova X-dry. Periodiski izmanto tikai 
Nova X-Dry.

ECO X-DRY

Lietošanas īpašību ziņā līdzīgs kā Nova X-Dry (skatīt iepriekš), 
bet paredzēts bioloģiskajai lauksaimniecībai. Var izmantot bi-
oloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr
Komisijas Regula 889/2008.
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промежуточное соединение для насоса к 200 л бочке

ŪDENS APSTRĀDE
Kur lietot
Oxivit Aktiv Plus un Oxidan Extra var lietot ūdens cauruļvadu tīrīšanai un dezinfekcijai. Nelielā daudzumā to var pievienot arī dzera-
majam ūdenim.

Ieguvums
Bioplēves noņemšana un oksidēšana cauruļvadu sistēmā + dezinficējoša iedarbība + pazemināts pH līmenis.

Tīrīšana
Ja ir iespējams uz laiku pārtraukt dzīvnieku dzirdināšanu, ieteicams veikt šādu procedūru:
• piepildīt cauruļvadu sistēmu ar ūdens un 2-3 % Oxivit Aktiv Plus šķīdumu;
• atstāt šķīdumu cauruļvadu sistēmā uz 2-4 stundām;
• iztukšot sistēmu un izskalot to ar tīru dzeramo ūdeni, un tikai tad atsākt dzīvnieku dzirdināšanu.

Dezinfekcija
Regulārai un preventīvai dzeramā ūdens attīrīšanai un dezinfekcijai 1000 litriem ūdens var pievienot 2-3 dl Oxidan Extra. Tas palīdzēs 
novērst jaunas bioplēves veidošanos un palīdzēs pazemināt pH līmeni.

Dozētājs
Pievienojot dzeramajam ūdenim, var izmantot nelielu dozētāju (piemēram Dosatron). Tādā gadījumā šķīdums ar 2-3 % Oxidan Extra 
jāsagatavo kannā, mucā, tvertnē vai citā traukā. No turienes dozēšanas sistēmai jāsūknē iepriekš sagatavotais šķīdums tieši dzer-
amā ūdens plūsmā, un šim dozētājam jābūt noregulētam uz 1 %. (Tas nozīmē, ka uz katriem 1000 litriem dzeramā ūdens jāpievieno 
10 litri sagatavotā šķīduma.)

NB! Novadan ļoti iesaka nepievienot Oxidan Extra dzeramajam ūdenim kopā ar jebkādu citu šķidro piedevu, piemēram, vita-
mīniem, minerālvielām, zālēm u. c.

PRODUKTS PIELIETOJUMS
OXIVIT AKTIV PLUS Oxivit Aktiv Plus var lietot regulārai un preventīvai dzeramā ūdens tīrīšanai un dezinfekcijai.

OXIDAN EXTRA Oxidan Extra var nepārtraukti pievienot dzeramajam ūdenim. 1000 litriem ūdens pievieno 2-3 dl Oxidan Extra. Tas 
palīdzēs novērst jaunas bioplēves veidošanos un pazemināt pH līmeni.

KLORTABS Pievienojot dzeramajam ūdenim, lietojiet vienu Klortabs uz 200-400 litriem ūdens, lai sasniegtu aktīvā hlora saturu 10 
ppm un 5 ppm.

PRODUKTS PIELIETOJUMS
MIKO PEARL 
CREAM SOAP

MIKO Pearl Cream Soap ir šķidras ziepes ar aromātu roku mazgāšanai.  
Ziepes veido maigas putas un nesausina ādu.

MIKO SOFT 
CREAM SOAP

MIKO Soft Cream Soap ir šķidras ziepes bez krāsas un aromāta roku  
mazgāšanai.

MIKO PEARL 
HAIR & BODY

MIKO Pearl Hair & Body Foam ir piemērots līdzeklis visiem matu un ādas 
tipiem. MIKO Pearl Hair & Body Foam ir maigs un aromātisks, un pat neliels 
daudzums veido biezas un maigas putas, kas padara matus mīkstus un 
mirdzošus.

COMBI DES 85% Combi Des 85 % līdzekli lieto, ja nepieciešama rūpīga, efektīva un ilgstoša 
roku dezinfekcija.

BISTRO MANU F 340 Bistro Manu F 340 ir mazgāšanas šķidrums trauku mazgāšanai ar rokām. 
Bistro Manu F 340 ir koncentrēts mazgāšanas šķidrums ar taukus šķīdinošām 
īpašībām.

BISTRO POWDER  743 Bistro Powder 743 ir labi piemērots šķīvju, glāžu un galda piederumu 
mazgāšanai trauku mazgāšanas mašīnā nelielā uzņēmumā vai mājās.

LIME 374 Lime 374 lieto kafijas aparātu, veļas mazgāšanas mašīnu un trauku 
mazgāšanas mašīnu atkaļķošanai. Lime 374 efektīvi noņem kaļķa nosēdumus.

PERSONĪGĀ HIGIĒNA

PIEDERUMI
LIETAS NUMURS PRODUKTS

23199 PUPU IEMĒRKŠANAS KAUSIŅI PUTĀM (ORANŽI)
96819 PUPU IEMĒRKŠANAS KAUSIŅI BEZ ATPAKAĻPLŪSMAS (ZILI)
41378 MĒRKRŪZE 1 LITRS
41375 DOZATORS 5 LITRU KANNAI
41385 DOZATORS 20 LITRU KANNAI
41409 DOZATORS 200 LITRU MUCAI
41393 ADAPTERIS 200 LITRU MUCAS DOZATORAM
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VEĻAS 
MAZGĀŠANA

TRANSPORTLĪDZEKĻIEM 

PRODUKTS PIELIETOJUMS

AUTOSHAMPOO
Auto shampoo ar dubultu iedarbību, ko izmanto visa veida automātiskajās automobiļu 
mazgāšanas iekārtās. Nomazgā satiksmes radītos netīrumus un insektus. Nebojā auto-
mobiļu krāsu un palīdz saglabāt birstes tīras.

BLANCO WASH 
Car shampoo ar dubultu iedarbību, ko izmanto visa veida automātiskajās automobiļu 
mazgāšanas iekārtās. Lielisks mazgāšanas efekts, kas viegli noņem parastos satiksmes 
radītos netīrumus. Veido mirdzošu un pret netīrumiem neuzņēmīgu virsmu.

BLANCO WASH FR
Car shampoo ar dubultu iedarbību, ko izmanto visa veida automātiskajās automobiļu 
mazgāšanas iekārtās. Lielisks mazgāšanas efekts, kas viegli noņem parastos satiksmes 
radītos netīrumus. Veido mirdzošu,aromātisku un pret netīrumiem neuzņēmīgu virsmu.

NOTRA ALKA 20
Lieto kravas automobiļu, konteineru, traktoru, darbnīcu grīdu attaukošanai un tīrīša-
nai, kā arī stiklšķiedras laivu, kemperu u.c. tīrīšanai. Notra Alka 20 piemīt labas taukus 
emulģējošas īpašības, un tas nebojā alumīnija virsmas.

NOTRA ALKA PLUS

Notra Alka Plus izmanto īpaši netīru virsmu mazgāšana/attaukošanai uz autocisternām, 
konteineriem, pārsegiem un virsbūvēm. Notra Alka Plus piemīt labas taukus un eļļas 
emulģējošas īpašības, un šis līdzeklis ir īpaši efektīvs kompleksu nosēdumu likvidēšanai, 
kas veidojas ziemas sezonā.

MELKYLEN 755 Universāls attaukošanas šķidrums. Efektīvi šķīdina eļļu un taukus uz dzinējiem, mehānis-
mu daļām, automobiļu šasijas un apakšas, kā arī darbnīcu grīdas.

PRODUKTS PIELIETOJUMS

TEX POWDER 150
Tex Powder 150 ir ideāli piemērots gaišas un baltas veļas mazgāšanai temperatūrā 
no 60-90°C. Satur balinātājus, kuri viegli balina sākot no 70°C temperatūras, paaug-
stinoties temperatūrai, balināšanas efekts paaugstinās.

TEX POWDER WHITE 
NP 156

Tex Powder White NP 156 ir veļas mazgāšanas pulveris bez fosfātiem. Tex Powder 
White NP 156 satur fermentus, kuri sadala olbaltumvielas un cieti pat zemās temper-
atūrās. To var izmantot kā balināšanas līdzekli pārtikas un dzērienu traipu balināšanai 
temperatūrā no 50-70°C (jo augstāka temperatūra, jo lielāks balinošais efekts).

TEX LIQUID ENZYME 
758

Tex Liquid Enzyme 758 ir piemērots visu veidu audumu mazgāšanai gan mīkstā, gan 
cietā ūdenī. Ar Tex Liquid Enzyme 758 var mazgāt līdz pat 95°C temperatūrā. Tex Liquid 
Enzyme 758 ir piemērots iemērcēšanai un mazgāšanai ar rokām.

TEX BLEACH 759
Tex Bleach 759 tiek izmantots kā veļas balinātājs gaišai un baltai veļai. NEIZMAN-
TOT Vilnas un Zīda audumiem. Tex Bleach 759 tiek izmantots kombinācijā ar veļas 
mazgāšanas līdzekļiem. Balināšanas efekts no 60-90°C.

TEX SOFTENER F 351 Tex Softener F 351 ir koncentrēts veļas mīkstinātājs.
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KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES NOVADAN NO LAUKA LĪDZ GALDAM

Novadan rūpējas par to, lai tīrīšanas un 
dezinfekcijas procesi tiktu optimizēti visos 
posmos - no lauka līdz galdam.

Mūsu risinājumi un produktu klāsts aptver visas 
jomas

Novadan biocīdi ir reģistrēti daudzās ES valstīs 
un tādēļ šie dezinfekcijas līdzekļi ir apstiprināti 
pārdošanai ES.

VISIEM DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJIEM

 NO LAUKA LĪDZ 
GALDAM.

LAUK-
SAIMNIECĪBA

TRANSPORTĒŠANA

HORECA
MAZUMTIRDZNIECĪBA

PĀRTIKAS 
APSTRĀDE

RISINĀJUMI 
--NEVIS VIENKĀRŠI 
PRODUKTI!

OPTIMIZĀCIJA 
KLIENTA PRODUKTIVI-
TĀTES UZLABOŠANAI

AUGSTAS KVALITĀTES 
PRODUKTI

LIELS PRODUKTU 
KLĀSTS VISIEM 
MĒRĶIEM

BIOCĪDU REĢISTRĀCIJA

ELASTĪGI LOĢISTIKAS 
RISINĀJUMI



Novadan ApS
Platinvej 21
DK - 6000 Kolding
Tlf. +45 76 34 84 00
www.novadan.dk

Innovators in Cleaning

Par Novadan 
 
Novadan ir viens no lielākajiem Skandināvijas tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu tirgus 
uzņēmumiem, kas sāk apgūt arī jaunus eksporta tirgus. 
 
Mēs izstrādājam un ražojam tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, kā arī personīgās higiēnas 
produktus. 
 
Mēs nodrošinām tīrīšanas risinājumus dažādu nozaru uzņēmumiem.
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