
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
SalvoDip B yra barjerinis vilgiklis spenių dezinfekavimui, pasižymintis 
pukiomis savybėmis. Unikalus LaXplosion kompleksas su sinergine 
pieno rūgštimi ypač efektyvus prieš mikrobus, sukeliančius mastitus. 
Aukščiausios kokybės šešių emolientų kompleksas ir barjeras užtikrina 
puikias odos priežiūros savybes. Speciali SalvoDip B nevarvanti 
konsistencija užtikrina ekonomišką naudojimą ir puikų matomumą ant 
spenio. 

 
1. Produkto charakteristikos ir privalumai 

LaXplosion kompleksas - aukščiausios kokybės odos priežiūros 
medžiagų kompleksas, užtikrinantis efektyvią  dezinfekciją 
Sinerginės pieno rūgšties, esančios LaXplosion komplekse, poveikis 
atitinka pačius aukščiausius dezinfekcijos reikalavimus. Efektyviai ir 
patikimai veikia prieš mastitą sukeliančius mikroorganizmus (Staph. 
aureus, E. coli ir Sc. uberis). 
 
Barjeras prieš kenksmingas bakterijas 
SalvoDip B ant spenių suformuoja aktyvią plėvelę, apsaugančią nuo 
patogeninių aplinkoje esančių bakterijų. Speciali konsistencija išlaiko 
vandenyje tirpstančią, nedžiūstančią apsauginę plėvelę drėgną ilgą 
laiką, kas leidžia aktvyviesiems ingredientams veikti ilgiau. 
 
Puiki odos priežiūra 
Sudėtyje  esantys emolientai – glicerolis, alantoinas, lanolinas, 
propilenglikolis, alavijas ir PVP – nuolat palaiko spenius minkštus ir 
lanksčius. Tai sumažina bakterijų kolonizavimąsi ir padidina atsparumą 
nuo neigiamo aplinkos poveikio.  Spenių paruošimas pries melžimą 
tampa žymiai paprastesnis, o karvių išmelžiamumas ir komfortas žymiai 
pagerėja. 
 

Puikus matomumas – lengva pastebėti , ar tinkamai panaudotas 
Ryškiai švytinti žalia vilgiklio spalva aiškiai matoma, tai leidžia lengvai patikrinti, ar speniai 
buvo tinkamai ir efektyviai apdoroti vilgikliu. Apdoroti speniai matomi iš tolo net ir praėjus 
kelioms valandoms po melžimo. Tai suteikia papildomą sveikatingumo garantiją ir sutaupo 
laiko spenių apdorojimui. 
 
Nevarva. 
Speciali nevarvanti konsistencija leidžia SalvoDip B naudoti itin efektyviai ir ekonomiškai, iki 
minimumo sumažinant produkto eikvojimą ir vilgymo kaštus. Produktas lieka ten, kur ir turi 
būti – ant spenio. 
 
EN išbandytas biocidinis preparatas. 
SalvoDip B yra registruotas pagal Europos Biocidinių produktų direktyvą. Pagal Euro Normą 
1656 atlikti produkto bandymai taip pat patvirtina jo patikimą dezinfekcinį efektyvumą. Abu 
šie faktai įrodo produkto saugumą aukščiausios kokybės pieno gamyboje. 

Produkto informacija 

SalvoDip B  
 

Dezinfekuojantis barjerinis spenių vilgiklis pieno rūgšties pagrindu, praturtintas 
odos priežiūros medžiagomis 

 



 

 

 

 

 

2. Naudojimas 
Naudojimui paruoštas produktas. 
SalvoDip B netinkamas naudojimui purškiant. 
Neskieskite.

 
Suvilgykite bent 2/3 spenio SalvoDip B iškart po melžimo. 
Tinkamai išplaukite vilgymo indelį po kiekvieno melžimo. Prieš 
kitą melžimą likusias apsauginės Salvo Dip B plėvelės likučius 
pašalinkite tešmens paruošimo melžimui metu, pvz. naudojant             

DermaPre F. SalvoDip B galima naudoti neribotą laiką. 

3. Produkto informacija 
Sudėtis: 100g yra 2.4g pieno rūgšties; 
glicerolis, alantoinas, lanolinas, propilenglikolis, alavijas, PVP. 
Tankis: 1.025 – 1.035 g/cm3 prie 25°C 
pH: 2.1-4.0prie 20°C 
 
4.  Specialieji nurodymai 

Biocidus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir 
produkto informaciją! 
BauA Reg. nr. N-43019 

 
5. Laikymas 
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Laikymo metu talpa turi būti sandariai 
uždaryta. Nelaikykite su gyvulių pašarais. 
Laikymo temperatūra:  nuo +2°C iki 30°C.  
Galiojimo laikas: ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas tinkamai. 
 
Jūsų GEA Farm Sevices specialistas maloniai padės Jums, jei turite klausimų. 
 

Užsakymo informacija 
 

Katalogo numeris Produktas Kiekis 

7724-5241-000 SalvoDip B 10kg 

7724-5242-000 SalvoDip B 20kg 

7724-5245-000 SalvoDip B 200kg 

7724-5246-000 SalvoDip B 1000kg 

7021-9884-050 Indelis vilgymui 300ml 

 

Oficialus atstovas Lietuvoje: 
UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS 
Tiekimo g. 4, Biržai, LT-41128, 
Tel. (+370 450) 31383, faks. (+370 450) 31484, 
El. p.: info@zemtiekimas.lt,: www.zemtiekimas.lt 
Parduotuvė internete: www.ezemtiekimas.lt 

 
GEA Farm technologies 

tadas.jaramicius@gea.com 

www.gea-farmtechnologies.com 
Tel. +370 656 77 367 


