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POWER BLUE MIX
Vloeibare bereiding, aangemaakt juist vóór de toepassing, uitsluitend

voor professioneel gebruik
HYGIËNISCHE VERZORGING VAN DE UIER NA HET MELKEN
ONTSMETTING VAN DE SPENEN DOOR ONDERDOMPELING

BIOCIDE
Werkzame stof(fen) per 100 g product : L-(+)-melkzuur: Nummers van CAS 79-33-4:

2,663g+Chloordioxide: Nummers van CAS 10049-04-4: 0,0583g
HOOFDGROEP 1: Ontsmettingsmiddelen en algemene biociden; Productsoort 3:

biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden

SPECIFICATIE

. Kleverige vloeistof, Donkerblauw

. Onverdunde pH : 2,8±0,2

. pH bij 10 g/L : Niet beschikbaar

. Dichtheid 20° C : 1,05±0,02 g/cm³

. Vriespunt: -3 °C

OMSCHRIJVING

Voornaamste bestanddelen:

Actieve stoffen: natriumchloriet en melkzuur voor ter plaatse vervaardiging van

chloordioxide

Bevochtigingsmiddelen en weekmiddelen: stellen de huid in staat zijn
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natuurlijke hydratatie te behouden

Verzachtende middelen: melkzuur en glycerine verminderen het risico van

gebarsten huid

Hydrateermiddel: glycerine

Filmvormende en verdikkingsmiddelen

Oppervlakte-actief

Kleurstof

TOEPASSING

Gebruiksaanwijzing:

POWER BLUE MIX is een ontsmettingsmiddel bestemd voor de ontsmetting

van de tepels via onderdompeling na het melken.

Snelle werking:

- Bacteriëndodend op Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus

uberis en gistdodend op Candida albicans, met inbegrip van de eencellige alg

Prototheca binnen 30 seconden.

- Virusdodend op ECBO en op het vaccinia-virus binnen 5 minuten.

POWER BLUE MIX heeft een bewezen efficiëntie van 16 uur na menging. Het

moet worden bereid voor maximaal 2 melkbeurten.

POWER BLUE MIX wordt klaargemaakt door een gelijke hoeveelheid POWER

BLUE MIX activ' en POWER BLUE MIX base met elkaar te mengen.
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- Het mengsel goed schudden vóór gebruik om een homogene oplossing te

verkrijgen (blauwe kleur).

- Toepassing door onderdompeling.

- Bij de volgende melkbeurt systematisch een reinigingsmethode toepassen en

de tepels afvegen alvorens het melkstel aan te brengen.

- Het aanbrengmateriaal regelmatig schoonmaken.

Voor de bereiding van het mengsel met het oog op langdurige opslag voor

gebruik, containers gebruiken waarvan de inhoud exact overeenstemt met het

te bereiden volume, om het vrije volume te beperken dat de vrijzetting van

chloordioxide en chloorgas bevordert.

Indien het bereide product niet volledig wordt gebruikt of niet meer bruikbaar is,

het product pas verwijderen na verdunning met grote hoeveelheden koud water.

Voor hergebruik het materiaal, de verontreinigde oppervlakken en de containers

enkel met koud water spoelen.

VERPAKKING

Opslaan in een propere, koele en goed verluchte ruimte en weg van warmte-bronnen en intens licht.

VEILIGHEID
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Raadpleeg de veiligheidsfiche beschikbaar op INTERNET : http://

www.hypred.com

WETGEVING

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de

productinformatie.

Voor wat de ontsmettingsmiddelen betreft, zijn de volgende testen uitgevoerd, in

overeenkomst met de van kracht zijnde normen.


