
FT 21223 - 240915

Gydomojo ir jodo pagrindu veikiantis dezinfekcinis mirkymo 
produktas su jūros dumblių ekstraktu.

Naudojimas

Sudėtis Privalumai
• • Antiseptique prêt à l’emploi.
• Réhydrate la peau du trayon, évite l’évaporation de 
l’eau.
• Ne goutte pas, remonte par aspiration dans le sphincter.
• Le produit est actif jusqu’à la traite suivante.
• Le produit marque les trayons mais ne les teinte pas, la 
coloration est facilement éliminée  avant la traite.
• Pas de risque technologique pour la transformation du 
lait.
• Synergie d’un complexe entre désinfectant, hydratant et 
cicatrisant qui permet une action rémanente.

Kita informacija
Tinka naudoti ekologinėje žemdirbystėje pagal 2008 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 967/2008, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo.

Atsargumo
Nereikalaujama žymėti saugos ženklais.
Nemaišyti su kitais produktais.
Nepilti panaudoto produkto atgal į talpą. Laikyti vėsioje 
vietoje.
Po naudojimo talpą uždaryti.

Savybės

Veiksmingai drėkina paviršių. Drėkina, standina, gydo. 
Dezinfektantas : polivinilpirolidono jodas (PVPI). 
Kompleksinio poveikio produktas, ilgam laikui neutralizuojan-
tis sausinantį jodo poveikį.

Produkto forma : ........................ tirštas tamsiai rudas skystis
pH, grynas : .................................                   5
Tankis : .........................................                1,00
Užšalimo taškas: ..........................             < 0 °C

Dezinfekcinis efektyvumas patvirtintas pagal NF EN 1656 
standartą 5 min. po apdorojimo :
• Streptococcus uberis.
• Escherichia coli.
• Staphylococcus aureus.
IPC bandymais patvirtinta, kad preparatas nedirgina. 
TP3 biocidas, nr. 12398.

Įpilkite produkto į puodelį, įsprauskite puodelį į mirkymo indą.
Iš karto po melžimo trumpam pamerkite spenį į neskiestą 
produktą. Nenuplauti.
Po kiekvieno melžimo puodelį išplauti.
Išeiga : apie 5 ml karvei vienam apdorojimui.

EPRO NUVO

Spenių higienai [po melžimo]

Talpa 20 kg

Pakuotė

HIGIENA

Šiame lapelyje pateikta informacija skirta klientų patogumui. Mūsų produktai gali būti naudojami įvairioms paskirtims ir įvairiais būdas, todėl prašome 
klientų visus produktus naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

CTH 128, avenue Château Fleury - 26100 ROMANS sur ISÈRE - FRANCE       (0033) 4 75 70 71 72
www.cth.fr
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