
Talpa 20 kg

FT 21214 - 240915

Kosmetinė dezinfekuojanti plėvelė.

Naudojimas

Sudėtis Privalumai
Pirmą kartą sukurtas dviejų dezinfekuojančių medžiagų 
junginys :
pieno rūgšties ir ortofenilfenolio.
Rezultatas : staigus dezinfekavimas (atitinka EN1656 
standarto reikalavimus 60 sek.).
Dvigubai sustiprintas dezinfektanto efektyvumas. 
3 stipriai veikiančios gydomosios medžiagos : alantoinas
glicerinas sorbitolis
Rezultatas : apsauginė kosmetinė plėvelė, kuri regeneruoja 
ir suminkština spenį.
Skaidri, orui laidi plėvelė, kurią lengva pašalinti nepaliekant 
jokių liekanų kitam melžimui.

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.
S2 - Saugoti nuo vaikų. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje.
Nepilti panaudoto produkto atgal į talpą.
Prieš naudojimą nemaišyti su kitais produktais.
Neišpilti į nuotekų vamzdyną ar vandens telkinius. Vengti 
patekimo į aplinką.
Žr. specialius nurodymus arba saugos duomenų lapą.

Savybės

Pieno rūgštis , CAS nr. 79-33-4. Ortofenilfenolis, CAS nr. 
132-27-4. Drėkinamosios medžiagos: alantoinas, glicerinas, 
sorbitolis. TP03 biocidas spenių dezinfekcijai nenaudojant 
veterinarinių preparatų. MEDDE nr. 32057.

Produkto forma : ........... sirupo konsistencijos oranžinis skystis
Kvapas : ..........................           kvapiosios citrinžolės
pH : ..................................                         5
Tankis : .............................                         1
Dezinfekcinis efektyvumas patvirtintas pagal NF EN 1656 
standartą :
• Streptococcus uberis.
• Escherichia coli.
• Staphylococcus aureus.
IPC bandymais patvirtinta, kad preparatas nedirgina. 
Nekenkia pienui.

Produktas spenių apdorojimui po melžimo.
Iš karto po melžimo panardinkite spenius visu ilgiu į pridėtą 
mirkymo indelį su neskiestu FILMAVIT.
Rekomenduojama naudoti indelį su atbuliniu vožtuvu.

FILMAVIT

Spenių higienai [po melžimo]

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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