
 

 

 

AGRISAN PET 
UNIWERSALNY PREPARAT DEZYNFEKCYJNO-SANITYZUJĄCY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH I 

HODOWLANYCH - GŁÓWNIE KOTÓW, PSÓW, ZWIERZĄT FUTERKOWYCH CZY PTAKÓW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charakterystyka, cechy i właściwości produktu 
 
AGRISAN PET to nowoczesny biopreparat dezynfekcyjny i neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Jest produktem w 100% 

biodegradowalnym. Produkowany ze składników pochodzenia naturalnego. 

 

• Preparat jest doskonałym dodatkiem do tradycyjnych żwirków kocich 

• Nadaje się do stosowania bezpośrednio w kuwetach jak i poza nimi 

• Działa wirusobójczo, bakteriobójczo i grzybobójczo 

• Poprzez swoje właściwości ogranicza w sposób znaczny rozwój pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 

• Doskonale neutralizuje i pochłania nieprzyjemne zapachy 

• Wiąże wilgoć 

• Zapobiega przekształcaniu się mocznika w amoniak, który jest wysoce szkodliwym gazem wywołującym u ludzi i zwierząt 

choroby dróg oddechowych 

AGRISAN PET jest produktem przeznaczonym do dezynfekcji i sanityzacji miejsc przebywania zwierząt - kojców, kuwet, klatek itd. 

Służy do utrzymania higieny w miejscach przebywania zwierząt domowych i hodowlanych - głównie kotów, psów, zwierząt 

futerkowych czy ptaków. Preparat może być używany w obecności zwierząt. 

Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. AGRISAN PET skutecznie zwalcza chorobotwórcze 

bakterie, wykazuje dobre właściwości inaktywujące w stosunku do wirusów, działa aktywnie przeciwko grzybom. Preparat posiada 

również właściwości sorbcyjne i osuszające, neutralizuje przykre zapachy, zapewnia utrzymanie higieny zwierząt przebywających 

w warunkach domowych. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zastosowanie preparatu 

Niewielką ilość posypać w miejscach zanieczyszczonych, posypać po żwirku w kuwecie, stosować profilaktycznie 2-3 razy w 

tygodniu lub częściej wg. uznania. Rozsypywać w klatkach przed zaścieleniem i profilaktycznie 2-3 razy w tygodniu na ściółkę. 

 

Kuweta 

Niewielką ilością preparatu (około 20-50 g) posypujemy żwirek, a następnie lekko wstrząsamy 

kuwetą do momentu, gdy preparat przestanie być widoczny. Podczas każdej wizyty zwierzaka 

w kuwecie preparat będzie przenikał żwirek przez jego wszystkie warstwy do osiągnięcia dna, 

gdzie będzie działać hamująco na rozwój bakterii, grzybów, wirusów i pasożytów na spodzie 

kuwety. Preparat można stosować raz na tydzień przy założeniu, że w ciągu 1-2 miesięcy 

nastąpi całkowita wymiana żwirku w kuwecie na nowy. 

Poza kuwetą (np. płytki, kafelki) 

Niewielką ilością preparatu posypać nieczystość, odczekać kilka minut, a następnie usunąć zanieczyszczenie. Czynność można 

powtórzyć. Oczyszczone miejsce można umyć wilgotną szmatką lub ręcznikiem. 

 

Pozostałe informacje 

Środki ostrożności: AGRISANU nie należy mieszać z innymi środkami dezynfekcyjnymi. Nie stosować preparatu łącznie lub w 

obecności związków wapnia, sodu i innych produktów (związków) o odczynie zasadowym, ponieważ mogą one ograniczać jego 

skuteczność. Opróżnione opakowania po AGRISANIE należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

   

Przechowywanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze poniżej 30°C. Chronić 

przed wilgocią. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. 

Skład: AGRISAN PET jest mineralnym preparatem wieloskładnikowym zawierającym sorbenty, składniki mineralne oraz 

kompozycje zapachowo-dezodorujące, olejki eteryczne. 

Opakowanie: worek 15 kg, wiaderko 5 kg, butelka z dozownikiem 500 g  

 

Producent: 

AGRIVET Spółka Jawna 

64-316 Kuślin, ul. Sczanieckiej 24 

tel.: +48 61 4473013, 61 4475633 

www.agrivet.pl, www.agrisan.pl 

agrivet@agrivet.pl 

 

  Product Manager: 

Krzysztof Kiljański 

tel. +48 692 536 139 

k.kiljanski@agrivet.pl 
 


