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Wie is PIP Animal en waarvoor staat zij
PIP Animal is een jong, dynamisch Neder-
lands bedrijf dat staat voor het gezond-
heidstechnisch beter laten draaien van 
bedrijven met landbouwhuisdieren en 
minimimaal gebruik van antibiotica en che-
mische reiniging en desinfectie middelen. 
Heel gericht goede bacteriën stimuleren en 

niet meer algemeen doden. Dat kan door 
de inzet en correcte toepassing van speci-
ale probiotische reinigingsmiddelen; de PIP 
Animal Housing producten. Hiermee wordt 
het management van de gezondheid op de 
bedrijven met landbouwhuisdieren verbe-
terd en uiteindelijk ook de volksgezondheid.

Het werkingsprincipe van de PIP 
Animal Housing producten
Door het met een vaste regelmaat en continu toepassen van de PIP Animal Housing 
producten worden ruimtes en materialen tot in de diepste poriën gereinigd en dit vermindert 
het risico op de aanwezigheid van pathogene bacteriën / ziekteverwekkers. Enkele 
eigenschappen van de PIP Animal Housing producten:

 � milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar.
 � absoluut veilig voor mens en dier.
 � stabiel en langdurig werkzaam.

De combinatie van ecologische detergenten, enzymen en probiotische bacteriën in de PIP Animal Housing producten resul-
teert in een zuiver oppervlak zonder restvuil. Ziektekiemen kunnen zich zodoende niet langer schuil houden in de omgeving.
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PIP reinigingsmiddelen verwijderen vuil en biofilm tot in de diepste poriën
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Effecten van de correcte toepassing 
van de PIP Animal Housing producten

Minimaal gebruik van antibiotica en chemische reinigings- en desinfectiemiddelen.

Verbeterde resultaten van de dieren.

Eliminatie en preventie van ongewenste geuren, zoals minder ammoniak, in de stal.

Minder stof in de stallen door het sprayen van PIP Animal 

Housing producten in alle afdelingen van de stal.

Bijkomende effecten:

 � Een diepgaande en complete reiniging van ruimtes.

 � Geen opbouw van resistentie bij bacteriën, omdat de bacteriën 

niet meer worden gedood maar juist worden beheerst.

 � Geen residuen van chemische reinigings- en desinfectiemiddelen 

in de mest en daarmee in het milieu.

Effect op omgeving:

Risico op coliformen -50%     Risico op S. aureus (MRSA) -80%     Risico op Clostridium -90%

Meer zekerheid door PIP Animal Housing
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PIP Animal Housing producten

PIP AHC: Animal Housing Cleaner
Krachtig probiotisch schoonmaakmiddel voor stallen 
en andere dieren verblijven of installaties. Verwijdert vuil 
diepgaander en vormt een stabiele goede microflora in 
de omgeving van de dieren.

PIP AHS: Animal Housing Stabiliser
Probiotisch schoonmaakmiddel voor frequente 
verneveling in stallen en andere dierenverblijven of 
installaties.  Behoudt de stabiele goede microflora die 
ontstaan is na gebruik van PIP AHC. Toepasbaar terwijl 
de dieren aanwezig zijn.

PIP Plus Water
Probiotisch onderhoudsmiddel voor waterinstallaties. 
Verwijdert biofilm en vuil uit waterleidingen en 
waterreservoirs en zorgt continu voor water dat 
microbieel in orde blijft.
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PIP Animal is partner van OneHealth B.V.

Garantie van minimum 2 jaar
PIP Animal Housing wordt uitsluitend gemaakt met een 
gestabiliseerd probiotisch ferment dat een houdbaarheid 
heeft van 2 jaar. Let op het SPF-label dat u een garantie 
geeft van deze houdbaarheid.

Minimum 50 miljoen probiotica per ml
Om goed werkzaam te zijn in de omgeving moeten 
geselecteerde probiotica in een minimum aantal aanwezig 
zijn, anders werken ze niet effectief. PIP Animal Housing 
garandeert een minimum van 50 miljoen probiotica per 
ml voor een gegarandeerde werking.


