Io-shield D
Arašymas:

Apsauginį barjerą suformuojantis spenių mirkalas, skirtas
apsaugai ir odos priežiūrai

Produkto
privalumai:



Matoma ir odos kvėpavimo nestabdanti apsauga



Ilgai trunkanti apsauga
Plačios dezinfekuojančios savybės dėka sudėtyje
esančio PVP-jodo
Sudėtyje yra odą puoselėjančių komponentų – švelniai
spenių odai
Paruoštas naudojimui





Naudojimas:

Io-shield D yra labai rekomenduojamas naudoti tuose
ūkiuose, kuriuose higienos sąlygos yra labai sudėtingos
Po melžimo:
Speniai yra mirkomi šiuo paruoštu mirkalu po melžimo.
Rekomenduojame naudoti specialų mirkymo puodelį. Praėjus
vos keletui minučių, Io-Shield D suformuoja sausą ir aiškiai
matomą plėvelę ant spenio, kuri veikia visą laiką tarp melžimų
Prieš melžimą:
Prieš kiekvieną melžimą, Io-Shield D turi būti pašalinamas
atliekant spenio valymo prieš melžimą procedūrą. Geriausia
yra naudoti Oxy Foam sistemą arba drėgnus rankšluosčius,
kad apsauginis barjeras būtų tinkamai pašalintas
Niekada nepilkite panaudoto Io-Shield D atgal į originalų
produkto bakelį! Mirkymo puodelio galvutę reikėtų plauti
vandeniu kuomet susitepa, arba geriausiai po kiekvieno
melžimo.
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Savybės:

Saugumas:

Išvaizda:
Sandėliavimo sąlygos:
Tankis:
pH vertė (100%):

rusvas skystis
5 - 25 °C
0.99 – 1.03 g/cm³
5.0 – 5.5

Io-shield D nėra ženklinamas kaip pavojingas
Saugos duomenų lapas yra prieinamas jo pareikalavus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Naudokite biocidus saugiai. Prieš naudojimą
perskaitykite etiketę bei informaciją apie produktą

Kontaktinė informacija:

visuomet

UAB AgroSAC
Ulonų g. 16, Alytus LT-62157
Telefonas: +370 686 37999
Faksas: +370 315 53648

Šis produkto aprašymas atitinka mūsų turimas žinias bei patirtį ir yra skirtas apibūdinti produkto charakteringus bruožus
įprastam Io-Shield D panaudojimui. Čia pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos savybių.
Taip pat, vertinanti įvairius parametrus galinčius įtakoti produkto panaudojimą, vartotojas nėra atleidžiamas nuo
atsakomybės teisingai panaudoti bei naudotis tinkamomis priemonėmis produkto naudojimo metu. Taip pat turėtų būti
vengiama galimai pažeisti patentu saugomas teises. (2009 Liepa)
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