
 

ECO horse skyddar det vi älskar.

  Med fokus på hälsa och effektivitet möjliggör
  ECO horse en desinfektion utan avsköljning,
  evakuering eller andra skyddsåtgärder. 

ECO horse är pH neutral och består av vatten och salt med den aktiva 
substansen hypoklorsyra som framställs av oss däggdjur för att 
bekämpa infektioner. 

Med våra applikationer sprider vi medlet som en dimma för att nå alla 
luftburna partiklar samt de mest svåråtkomliga ytorna utan att skada 
interiörer. 

   
  Eco horse är förebyggande och otroligt effektiv mot att skydda din     
  häst och miljö från virus, svamp och bakterier. 
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- För ett friskare liv - 



Removeit startade sin resa mot ett friskare liv i september 2020. Med en tydlig 
vision tillverkar vi nu vår egen ECO familj lokalt och bidrar samtidigt till en 
hållbar utveckling. ECO familjen tillverkas i Enköping ett stenkast ifrån Mälaren. 

Aldrig någonsin har det varit viktigare att värna om dig själv, vår omgivning och 
vårt klimat. Medvetandet måste förbättras och våra gemensamma insatser 
kommer bidra till en grönare utveckling och människans ekologiska fotavtryck 
minskas.

Användandet av starka kemikalier inom djurhållningen sker fortfarande i stor 
utsträckning men de traditionella metoderna ersätts nu av mer hälsosammare 
och effektivare teknik. 

Användningsområden för ECO horse:
• Eliminering av bakterier och virus som, kvarka, EHV-1, ringorm, mugg & 
     hovröta.
• Desinficering av krubbor, vattenkar, sadlar, verktyg, utrustning & klädsel.
• Effektiv mot sårtvått samtidigt som det inte skadar levande vevnad
• Används i förebyggande syfte och vid utbrott. 

- För ett friskare liv - 

Koncentration: 200 ppm (0,02%) pH värde 7.
Innehåll: Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl), Natriumhypoklorit 
(NaOCl), Hypoklorsyra (HOCl) Produkten omfattas inte av 
reglerna för farligt avfall.

Produkten är registrerad under ECHA artikel 95 och godkänd enligt 
EN 14476, EN 16777, EN 1276 och EN 13697.

Tillverkningen har en minimal miljöpåverkan och tillverkad i Sverige
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