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PREFOAM +
Brugsklar væske, udelukkende til erhvervsbrug
YVERHYGIEJNE FØR MALKNING
Desinfektion af kopatter ved påføring af skum
BIOCIDHOLDIGT PRODUKT
Aktive substanser per 100 g af produktet : L-(+)-Mælkesyre 2g +Salicylsyre 0,099g
HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidholdige produkter generelt; Produkttype 3: Biocidholdige
produkter til veterinærhygiejne
Fødevarestyrelsen J.nr.: 2014-29-7105-00054

PRÆSENTATION
. Klar væske, Farveløs
. Ren pH : 2,9±0,3
. pH ved 10 g/l : Ikke disponibelt
. Densitet ved 20° C : 1,011±0,01 g/cm³
. Frysepunkt : -1 °C

EGENSKABER
. PREFOAM + kombinerer det aktive stof LSA ® (aktivt kompleks af hydroxysyre)
med spændingsaktive stoffer.
. LSA ®-komplekset giver PREFOAM + en bakterie- og gærdræbende kapacitet,
der både er hurtig og omfattende.
. PREFOAM + indeholder en kombination af unikke spændingsaktive stoffer, der
meget let danner skum, som både har god vedhæftning på kopatterne, og som
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

- 1/ 3-

Produkt : PREFOAM +
Opdateret : 03/10/19
Version 1.10

Kode : 072P0

samtidig er let at fjerne ved aftørring.
. PREFOAM + har også en blødgørende virkning på huden takket være
mælkesyren, der ﬁndes i LSA ®-komplekset, samt de hydrerende egenskaber fra
propylenglykolet.

ANVENDELSE
Brugsanvisning:

PREFOAM + er et bakterie- og gærdræbende desinfektionsmiddel klar til brug,
beregnet til at desinﬁcere kopatter før malkning
Hurtig virkning: Virker bakteriedræbende på Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Streptoc.occus uberis i løbet af 30 sekunder og gærdræbende på
Candida albicans i løbet af 1 minut.

Fjern alt synligt snavs før påføring af produktet.
Fyld skumbægeret med PREFOAM +.
Påfør PREFOAM + via påføring af skummet på hele kopattens længde før
malkning.

Lad det virke i 1 minut.
Aftør systematisk kopatterne forsigtigt med engangspapir eller yverklud før
påsætning af malkemaskinen.
Gentag påføringen ved hver malkning.
Rengør jævnligt påføringsudstyret i varmt vand.

EMBALLAGE
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Dunk 5l Hvid 5kg (karton 4x5Kg)
Dunk 22l Hvid 20kg
Tromle 60l Mørkeblå 60kg
Tromle 220l Mørkeblå 200kg
Engangs container 1000l Naturlig farve 1000kg

Brug produktet inden for 24 måneder fra datoen for fremstilling.
Opbevares et rent, ventileret og køligt sted, langt fra varmekilder og stærkt lys.

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.
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