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1. a Bydło 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu ze szczególnym uwzględnieniem: kanałów gnojnych, kojców porodowych, 
stanowiskach dla krów i miejscach ich odpoczynku a szczególnie pod wymionami. 
 
Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni należy 
rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 



 
Przed położeniem ściółki zastosować 100g/m2 preparatu, następnie 50g/m2 raz na 
tydzień sypiąc na głęboką ściółkę. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całej oborze, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W przypadku wystąpienia chorób racic zaleca się obsypywanie ran preparatem 
SANDEZIA lub przeprowadzanie zwierząt przez grubą warstwę rozsypanego produktu. 
 
W przypadku pojawienia się biegunek lub dyzenterii, legowisko czyścić i obsypywać 
SANDEZIĄ raz dziennie. Po ustąpieniu objawów chorobowych preparat stosować raz 
w tygodniu. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 
 

1. b Trzoda chlewna 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni 
należy rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 
 
Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m2 preparatu (w zależności od jej 
grubości), następnie 50g/m2 raz na tydzień sypiąc na ściółkę. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W kojcu u maciory ciężarnej rozpocząć na dzień przed oproszeniem, następnie dzień po 
oproszeniu i kontynuować raz w tygodniu. 
 
Preparatu SANDEZIA można używać do „suchej kąpieli” prosiąt zaraz po urodzeniu. 
Wspomaga i przyśpiesza procesy gojenia ran i obtarć. 
 
W przypadku pojawienia się biegunek lub dyzenterii, kojec czyścić i obsypywać 
SANDEZIĄ raz dziennie. Po ustąpieniu objawów chorobowych preparat stosować raz 
w tygodniu. 
 
W kojcu u odstawionych prosiąt, warchlaków, tuczników oraz luźnych loch i knurów, 
dezynfekcję przeprowadzamy na dzień przed wstawieniem i powtarzamy raz w tygodniu. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 
 
 



1. c Kury 
 

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni 
należy rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 
 
Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m2 preparatu (w zależności od jej 
grubości), następnie 50g/m2 raz na tydzień sypiąc na ściółkę. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 
 

1. d Konie 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu ze szczególnym uwzględnieniem narożników i wejściem do boksów. Jeżeli 
pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 
50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać 
w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu. 
 
Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m2 preparatu (w zależności od jej 
grubości), następnie 50g/m2 raz na tydzień sypiąc na ściółkę. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym boksie, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 
 

1. e Króliki 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni 
należy rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 
 



Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m2 preparatu (w zależności od jej 
grubości), następnie 50g/m2 raz na tydzień sypiąc na ściółkę. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 
 

1. f Gołębie 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni 
należy rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 
 
W celu ochrony lub pozbycia się piórojadów zaleca się obsypanie SANDEZIĄ ciała 
gołębia odchylając pióra, tak by preparat dotykał bezpośrednio skóry. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym gołębniku, a szczególnie w okolicach poideł 
i misek lęgowych. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 

1. g Indyki 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni 
należy rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 
 
Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m2 preparatu (w zależności od jej 
grubości), następnie 50g/m2 raz na tydzień sypiąc na ściółkę. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 



1. h Kaczki 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni 
należy rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 
 
Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m2 preparatu (w zależności od jej 
grubości), następnie 50g/m2 raz na tydzień sypiąc na ściółkę. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 
 

1. i Owce i kozy 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparat SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni 
należy rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 
 
Przed położeniem ściółki zastosować 100g/m2 preparatu, następnie 50g/m2 raz na 
tydzień sypiąc na głęboką ściółkę. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku 
kocących się owiec. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 
 

1. j Pasieki 
 
Do dezynfekcji pustego ula należy używać preparatu SANDEZIA przez rozsypywanie go 
w dawce 50g/m2, następnie należy odczekać 60 minut, zgarnąć pozostały proszek 
i wysypać z ula. 
 
Tak zdezynfekowany ul jest bezpieczny dla pszczół, ponadto jest wolny od bakterii, 
wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. 



W celu ochrony przed mrówkami zaleca się obsypanie preparatem nóżek ula 
i bezpośrednio pod nim. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 
 

1. k Norki 
 
Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m2 raz 
w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu SANDEZIA, to przez pierwsze 3 dni 
należy rozsypywać 50g/m2 codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można 
przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g 
preparatu. 
 
Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m2 preparatu (w zależności od jej 
grubości), następnie 50g/m2 raz na tydzień sypiąc na ściółkę. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie 
SANDEZII np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc 
podawania paszy i wody. 
 
W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić 
w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m2 powierzchni. 

 
 
 
 
 

2.  Zwierzęta domowe 
 
SANDEZIA® 4in1 DEODORIZER: 
-Jest Idealna do żwirków zapachowych i bezzapachowych. 
-Współpracuje ze żwirkami bentonitowymi, silikonowymi jak i z pelletem. 
-Jest neutralna dla zwierząt jak i domowników. 
-Pomaga w leczeniu problemów skórnych 
-Zapewnia ochronę przed pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
 
Wysyp równomiernie niewielką ilość (około 20g ≈ 2 płaskie łyżki stołowe) preparatu na 
dno kuwety i uzupełnij żwirkiem. 
 
Można również posypywać powierzchnię żwirku neutralizatorem SANDEZIA® 4in1 
DEODORIZER. Aby produkt nie rozniósł się na kocich łapkach poza kuwetę, nasyp 
dodatkowo cienką warstwę żwirku na preparat. 
 
 
Produkt należy stosować raz w tygodniu lub przy każdej wymianie żwirku. 
 
 

 



3.  Produkcja pasz 
 
-Do dezynfekcji silosów i cystern do przewozu pasz: 0,5-1kg SANDEZII na samochód. 
 
-Do dezynfekcji silosów stojących: 2kg SANDEZII na 10m3 pojemności silosu. 
 
-Do urządzeń produkujących pasze: mieszamy w proporcji 1:5 SANDEZII do ziarna, 
otrąb pszennych lub śruty zbożowej. Na każdą 1 tonę mieszaniny zaleca się użyć 200kg 
preparatu SANDEZIA. Otrzymaną mieszankę przepuszczamy przez całą linie 
produkcyjną zaczynając od kosza przejściowego, aż do mieszalnika. Dla zwiększenia 
efektywności dezynfekcji zaleca się usunięcie złogów surowca lub paszy z powierzchni 
dezynfekowanych. Po zakończonej dezynfekcji mieszankę można zutylizować lub dodać 
ziarna, by zmniejszyć procentową zawartość preparatu w gotowej paszy. 
 
Skutek biobójczy uzyskuje się po 15 minutach. Urządzenia poddane dezynfekcji należy 
eksploatować po upływie 60 minut. Dezynfekcję przy użyciu proszku należy stosować 
przy wyłączonych wentylatorach mechanicznych, by preparat jak najdłużej przylegał do 
powierzchni, zwłaszcza pionowych. 


