SensoDip 50
Spenių vilgiklis su dezinfekavimo funkcija
SensoDip 50 –tai paruoštas naudojimui spenių vilgiklis, turintis
išskirtines sąvybes. Vilgiklio sudėtyje esantys komponentai
garantuoja patikimą ir greitą dezinfekciją kartu su puikia spenių
priežiūra.

Skystis ant spenio yra gerai

matomas. Tai užtikrina

optimalią produkto padengimo kontrolę. Geras produkto sukibimas
su speniu sudaro ilgalaikę apsaugą.

Produkto charakteristika ir privalumai
●

Paruoštas naudojimui.

●

SensoDip 50 – tai paruoštas
naudojimui
chlolheksidino
pagrindo vilgiklis.
SensoDip 50 –tai produktas vilgymui.
●

Aukščiausios klasės
dezinfekcija – geriausia
apsauga nuo patogeninių ligų
sukėlėjų.
Chlolheksidino koncentracija produkte
sudaro 5,000 ppm . Dėka labai gero
sukibimo
su
speniais,
produktas
garantuoja efektyvią ir ilgai veikiančią
dezinfekciją.
Tešmens
patogenai
lengvai sunaikinami. Tai patvirtina
dezinfekavimo testas, atliktas
pagal
standartą
EN 1656. SensoDip 50-tai
optimali alternatyva netolerancijos atveju
kitiems komponentams.

Efektyvi spenių priežiūra.
Didelė
ir subalansuota lanolino bei
glicerino koncentracija pagerina ir tvirtai
išlaiko gerą spenių odos būklę. Taip pat
sudaromos sąlygos naturaliam odos
pasipriešinimui prieš neigiamą aplinkos
poveikį.

●

Išskirtinis matomumas.
SensoDip 50 –gerai matomas, todėl
garantuoja optimalią suvilgymo efektyvumo
kontrolę. Ar buvo teisingas panaudojimas
galima patikrinti net po melžimo praėjus
keletui valandų.

●

Biocidų ir dezinfekvimo EN testas
SensoDip 50 -jau patikrintas pagal
Europinių Biocidinių Produktų Direktyvą.
Dezinfekavimo testas EN taip pat patvirtina
patikimą produkto veiksmingumą.
Abu
nurodyti testai užtikrina išskirtinę saugą
aukščiausios kokybės pieno gamyboje.
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Informacija vartotojui

Produkto sudėtis

Paruoštas naudojimui
tirpalas. Neskiesti !

Vartojimas
Iškart po melžimo suvilgykite

mažiausiai

Komponentai:
0.5 % (5,000 ppm) chlorheksidino-glukonatas,
lanolinas, glicerinas (glicerolis)
Tankis:
1.025 - 1.035 g/cm3 prie 25 °C
pH reikšmė: 5 - 7 prie 25 °C

spenio 2/3dalį. Po kiekvienos melžimo
sesijos išvalykite suvilgymo puoduką ir vėl
pripildykite jį nauju vilgikliu.

Specialūs nurodymai

SensoDip 50 gali būti vartojamas per
visą laktacijos periodą.
Vartojimo laikas neribotas.

Saugiai

elkitės

su

biocidiniais

produktais. Prieš jų vartojimą visada
atidžiai perskaitykite jų etiketes ir jų

Pro

Produkto saugojimas
Saugokite nuo užšąlimo ir tiesioginių saulės
spindulių. Produkto talpą laikykite sandariai
užtaisytą ir nelaikykite kartu su gyvulių pašarais.
Saugojimo temperatūra : nuo+2 °C iki +30 °C.
Uždaryto produkto realizacijos laikas: minimaliai
12 mėnesių.

produktų aprašymus.
Reg. No. N-35569

Kita informacija
GEA Farm Serviso specialistai padės Jums
atsakyti į iškilusius klausimus.

Informacija užsakymui
Kodas

Produkto pavadinimas

7724-5141-000

SensoDip 50

10 kg

7724-5142-000

SensoDip 50

20 kg

7724-5145-000

SensoDip 50

200 kg

7724-5146-000

SensoDip 50

1000 kg

7021-9884-050

Vilgymo indas

300 ml
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