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Halamid®-d is leverbaar in 50 gram, 
1, 5 en 10 kilo verpakking
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 

eerst het etiket en de productinformatie.
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Halamid®-d 

Desinfectiemiddel 
o.b.v. persulfaat

Veilig voor mens, dier en materialen
Halamid®-d heeft de prettige eigenschap niet 
meer werkzame stoff en af te geven dan nodig 
is. Dit zorgt ervoor dat Halamid®-d langdurig 
kan doorwerken. Dit heeft ook tot gevolg dat 
Halamid®-d veel minder corrosief is op mate- 
rialen. Bij de juiste toepassing, dosering en 
beschermende maatregelen, zoals geldt voor elk 
professioneel desinfectiemiddel, is Halamid®-d 
een veilig alternatief. Door de relatieve mildheid 
blijft desinfecteren met Halamid®-d veilig voor 
jezelf, je medewerkers, je dieren en je materialen. 

Milieuvriendelijk
De belasting van desinfectiemiddelen op ons 
milieu is belangrijk om rekening mee te houden. 
Regelmatig desinfecteren met Halamid®-d is 
goed voor de toekomst. Halamid®-d is gemakke-
lijk biologisch afbreekbaar. Uitgebreide onder- 
zoeken hebben aangetoond dat Halamid®-d 
binnen 4 dagen voor 70% biologisch is afgebro-
ken en voor 90% binnen 28 dagen. Hiermee is 
Halamid®-d een positieve uitzondering in de 
groep van desinfectiemiddelen. 

Halamid®-d is het bekendste desinfectie-
middel in de diersector. Door zijn bewezen 
brede werkingsspectrum op alle relevante 
ziekteverwekkende micro-organismen* 
is het in de afgelopen ruim 70 jaar eff ectief 
gebleken voor de intensieve veehouderij, 
zoals rundvee, varkens, pluimvee, geiten 
maar ook voor vissen. 

 100% betrouwbaar resultaat
De eff ectiviteit van Halamid®-d komt door een
 100% gehalte aan de stabiele werkzame stof 
chloramine-t. Opgelost in water gaat chloramine-t 
een oxidatiereactie aan met micro-organismen, 
waardoor deze volledig worden vernietigd. 
Resistentievorming is daardoor ook niet mogelijk. 

Bovendien behoudt Halamid®-d ten opzichte 
van andere desinfectiemiddelen een langdurige 
werking (zie grafi ek). Waar desinfectiemiddelen 
op basis van persulfaat binnen 1 dag nagenoeg 
alle werkzaamheid verliezen, blijft Halamid®-d 
gedurende 12 dagen doorwerken. 

* Voor een uitgebreide lijst zie www.halamid.com, 

   Axcentive Halamid Activity Spectrum.
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 Mijn bedrijf is gespecialiseerd in:
 Rundvee 
 Pluimvee
 Varkens
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 Het totale gewicht incl. kruiwagen = 

   .............................  , .............................. kilo

 Gebruikt u momenteel desinfectiemiddelen?
 Ja 
 Nee 
 Hoe vaak gebruikt u desinfectiemiddel(en)?
 Dagelijks 
 Wekelijks
 Maandelijks 
 Jaarlijks 
 Hoe koopt u uw desinfectiemiddel(en) het liefst?
 Online 
 In de winkel
 Bij vertegenwoordiger op mijn erf  
 Gebruikt u Halamid®-d?
 Ja, voor  .................................................................................................

 Nee  
 Indien nee, welk(e) desinfectiemiddel(en)  
 gebruikt u dan?
     ................................................................................................. 
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    .................................................................................................
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VEILIG VOOR MENS, DIER, MATERIALEN
Halamid®-d heeft de prettige eigenschap niet ®-d heeft de prettige eigenschap niet ®

meer werkzame stoffen af te geven dan nodig is. 

Dit zorgt ervoor dat Halamid®-d langdurig kan door®-d langdurig kan door® --d langdurig kan door--d langdurig kan door

werken. 

Dit heeft ook tot gevolg dat Halamid®-d veel minder ®-d veel minder ®

corrosief is op materialen. Bij de juiste toepassing, 

dosering en beschermende maatregelen, zoals geldt 

voor elk professioneel desinfectiemiddel, is Halamid®-d ®-d ®

een veilig alternatief. Door de relatieve mildheid blijft 

desinfecteren met Halamid®-d veilig voor jezelf, je ®-d veilig voor jezelf, je ®

medewerkers, je dieren en je materialen. 

MILIEUVRIENDELIJK
De belasting van desinfectiemiddelen op ons milieu 

is belangrijk om rekening mee te houden. 

Regelmatig desinfecteren met Halamid®-d is goed ®-d is goed ®

voor de toekomst. Halamid®-d is gemakkelijk biologisch ®-d is gemakkelijk biologisch ®

afbreekbaar. Uitgebreide onderzoeken hebben 

aangetoond dat Halamid®-d binnen 4 dagen voor ®-d binnen 4 dagen voor ®

70% biologisch is afgebroken en voor 90% binnen 

28 dagen. Hiermee is Halamid®-d een positieve ®-d een positieve ®

uitzondering in de groep van desinfectiemiddelen. 

 100% BETROUWBAAR RESULTAAT
De effectiviteit van Halamid®-d komt door een®-d komt door een®

100% gehalte aan de stabiele werkzame stof 

chloramine-t. Opgelost in water gaat chloramine-t 

een oxidatiereactie aan met micro-organismen, 

waardoor deze volledig worden vernietigd. 

Resistentievorming is daardoor ook niet mogelijk. 

Bovendien behoudt Halamid®-d ten opzichte van ®-d ten opzichte van ®

andere desinfectiemiddelen een langdurige 

werking (zie grafiek). Waar desinfectiemiddelen 

op basis van persulfaat binnen 1 dag nagenoeg 

alle werkzaamheid verliezen, blijft Halamid®-d ®-d ®

gedurende 12 dagen doorwerken. * Voor een uitgebreide lijst zie www.halamid.com, Axcentive Halamid Activity Spectrum.

Halamid®-d is het bekendste desinfectiemiddel in ®-d is het bekendste desinfectiemiddel in ®

de diersector. Door zijn bewezen brede werkings-

spectrum op alle relevante ziekteverwekkende 

micro-organismen* is het in de afgelopen ruim 

70 jaar effectief gebleken voor de intensieve 

veehouderij, zoals rundvee, varkens, pluimvee, 

geiten maar ook voor vissen. 
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