
Oxy-Foam® N
Aktivt skum til rengøring af kopatter
før malkning

 Aktivt skum til optimal rengøring

 Let at anvende

 Effektiv rengøring og nem aftørring

ANVENDELSE
Oxy-Foam® N anvendes ufortyndet. Fyld skumbægeret 2/3 
op og omryst. Lad skummet stige ved at trykke let på 
beholderen et par gange og påfør skummet på patterne. 
Lad produktet virke i 30 sekunder og tør derefter af. 

EGENSKABER
Oxy-Foam® N’s aktive skum dækker hele pattens overflade 
og letter derved rengøringen. Oxy-Foam® N har en 
sammensat, dermatologisk bestanddel, der blødgør, plejer 
og afspænder pattehuden. Effekten i skummet hindrer 
overførsel af bakterier fra ko til ko. 

FORDELE
Oxy-Foam® N er en del af et program til forebyggelse af yverinfektioner. 
Oxy-Foam® N gør det muligt hurtigt og økonomisk at implementere en god 
praksis for rengøring af patter før malkning.

LOGISTIK
Emballage:  20 kg 
Varenummer: 2223600
EAN-kode: 4028162223606 
Enheder pr. palle: 24 

Produkt- og sikkerhedsdatablad kan rekvireres

SPECIFIKATIONER
Produktnavn: Oxy-Foam® N
Fysisk form
Aktivt middel
Duft
pH-værdi
Opbevaring

Flydende
Mælkesyre
Blomster
2,7±0,3
0°C – 30°C

www.ecolab.com



Oxy-Foam® N

Moderne landbrug er afhængige af en effektiv og professionel produktionsproces og 
kræver samtidig en høj hygiejnestandard med særlig fokus på infektionskontrol og 
forebyggelse af krydskontaminering. For landmanden er skræddersyede 
hygiejneløsninger altafgørende for landbrugets bæredygtige succes. 

Ecolab har i mange år været en betroet partner for landbrug verden over. Vores mål er at 
udvikle og levere individuelle løsninger, som opfylder vore kunders præcise behov på en 
effektiv og økonomisk måde. Vores specifikke produkter er designet til at:

• beskytte dyresundheden og forbedre dyrevelfærden

• øge produktionen og kontrollere eller reducere omkostningerne

• beskytte kvaliteten af færdigvaren og opnå en højere grad af fødevaresikkerhed

ET BESØG AF ECOLAB KAN FORBEDRE DRIFTEN AF DIN VIRKSOMHED!

ECOLAB ApS 
Høffdingsvej 36

2500 Valby
Tel.: +45 36 15 85 85
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