Technické informace o produktu

calgodip Green
Dip - ošetřující přípravek pro mléčnou žlázu
Přednosti produktu
•
•
•
•
•

chrání a pečuje
zajišťuje zdraví mléčné žlázy a kvalitní mléko
vytváří ochrannou bariéru
ekonomické použití
neobsahuje jód

Obecný popis
calgodip Green je pečující přípravek nové generace na ošetření struků po každém
dojení. Je připraven k okamžitému použití – neředí se. Produkt slouží k uzavření
strukového kanálku, vytváří bariéru okolo struku, která neskapává a chrání před
vniknutím bakterií.
calgodip Green obsahuje komponenty ochraňující pokožku a vyvážené množství
biologických mléčných kyselin. Vysoce kvalitní ošetřující komponenty udržují
pokožku odolnou a vláčnou.

Použití
Po každém dojení struky ihned ponořit do hotového roztoku bez ředění. Aplikaci
přípravku lze provádět jakýmkoliv Dip-aplikátorem

Technické údaje
Vzhled

viskózní, zelená tekutina

Zápach

lehce po alkoholu

pH-hodnota (konc.)

6,5

Skladování

0°C - 45°C

Bezpečnost práce
Řádně očistěte dipovací pohárek před dalším použitím.
Nevracejte použitý roztok zpět do originální nádoby.
Používejte biocidy obzvláště opatrně. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na
bezpečnostním listu nebo etiketě.

Obsažené látky
Glycerin, lanoline, tenzidy, potravinářské barvivo, biologické mléčné kyseliny,
konzervační prostředek (Chlorhexidin).
Informace o zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu (BL) pro tento
výrobek.

Dovozce: Eurofarm systems s.r.o.
Puclice 72,
345 61 Staňkov
tel: 724 199 838
info@eurofarm.cz
Funkcí tohoto listu je poskytnout informace o použití výše uvedeného výrobku. Technické údaje obsažené v tomto
dokumentu, pokud jde o použití produktu jsou založeny na současné technické praxi a jsou vhodné pro použití v
běžných pracovních podmínkách. V případě speciálních nebo neobvyklých pracovních podmínek, se obraťte na
naše služby zákaznické podpory. Ani údaje obsažené v této publikaci, ani doporučení buď námi, nebo našimi
poradenskými službami nepředstavují právně závaznou záruku vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci,
ani určitých charakteristik. Dovolujeme si Vás upozornit v tomto ohledu na odstavec č. 5 našich všeobecných
prodejních podmínek.
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