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POWER BLUE MIX
Flydende præparat til omgående brug; må kun anvendes af

professionelle

YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

DESINFICERING AF KOPATTER VIA NEDDYPNING

BIOCIDHOLDIGT PRODUKT

Aktive substanser per 100 g af produktet : L-(+)-Mælkesyre 2,663g+Chlordioxid 0,0583g

HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidholdige produkter generelt; Produkttype 3: Biocidholdige produkter til

veterinærhygiejne

Fødevarestyrelsen J.nr.: 2018-29-7105-00451

PRÆSENTATION

. Viskos væske, Mørkeblå

. Ren pH : 2,8±0,2

. pH ved 10 g/l : Ikke disponibelt

. Densitet ved 20° C : 1,05±0,02 g/cm³

. Frysepunkt : -3 °C
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EGENSKABER

Hovedbestandele :

Aktive stoffer: natriumklorit og mælkesyre til fremstilling af in situ CIO2

Befugtningsmidler og blødgørende midler: gør det muligt for huden at bevare dens

naturlig fugtighed

Blødgørende stoffer: mælkesyre og glycerin sikrer reduceret risiko for overfladerevner

Fugtighedsgivende stof: glycerin

Hindedannende og viskositetsdannende stoffer

Tensioaktiv

Farve

ANVENDELSE

Brugsanvisning:

POWER BLUE MIX er et desinfektionsmiddel til desinfektion af patter ved iblødsætning

efter malkning.

Hurtigtvirkende:

- På 30 sekunder: baktericid virkning på Escherichia coli, Staphylococcus aureus,

Streptococcus uberis og levuricid på Candida albicans, inklusive encellede Prototheca-

alger.

- På 5 minutter: virucid virkning på ECBO og på vacciniavirus.

POWER BLUE MIX er påvist effektiv i 16 timer efter blanding. Må højst opblandes til to

malkninger.

POWER BLUE MIX opnås ved at blande POWER BLUE MIX activ' og POWER BLUE

MIX base (i forholdet 1:1).



Produkt   : POWER BLUE MIX
Opdateret : 08/02/19 Kode : 073R1
Version  1.5

Kersia Skandinavien A/S - ASSENSVEJ 156
5500 MIDDELFART

Tel : 64 47 35 00  Fax : 64 47 33 11
e-mail : kersia.dk@kersia-group.com

- 3/ 4-

- Ryst blandingen grundigt før brug for at opnå en homogen opløsning (blå)

- Påføres ved at dyppe patterne i opløsningen.

- Sørg for systematisk at rengøre og tørre patterne før pattekopperne sættes på ved

næste malkning.

- Sørg for regelmæssigt at rengøre påføringsudstyret.

I tilfælde hvor der forberedes en blanding til længere tids opbevaring, skal man for at

begrænse luftrummet omkring blandingen, som fremmer frigivelse af klordioxid og

klordampe, anvende beholdere, hvis kapacitet svarer nøjagtig til den mængde, der skal

forberedes.

Hvis hele produktet ikke bliver helt opbrugt eller ikke mere er anvendeligt, skal man

ikke bortskaffe produktet uden først at have fortyndet det med store mængder koldt

vand.

Materiel, flader og beholdere, der har været i kontakt med produktet, skal skylles i

udelukkende koldt vand, før det tages i brug igen.

EMBALLAGE

Dunk 22l Neutral 21kg (POWER BLUE MIX activ') + Dunk 22l Hvid og uigennemsigtig

19kg (POWER BLUE MIX base)

Tromle 220l Mørkeblå 228kg (POWER BLUE MIX activ') + Tromle 220l Mørkeblå

212kg (POWER BLUE MIX base)

Brug produktet inden for 12 måneder fra datoen for fremstilling. Opbevares et rent,

ventileret og køligt sted, langt fra varmekilder og stærkt lys.
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SIKKERHED

Konsulter sikkerhedsdatablad tilgængeligt på internettet : http://www.hypred.com

LOVGIVNING

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og

oplysninger om produktet.

Effektivitetsprøvninger vedrørende desinficering af produkter er blevet gennemført i

overensstemmelse med relevante bestemmelser.


