Technické informace o produktu

calgodip Osmo Duo
Dip - dvousložkový dezinfekční prostředek na bázi oxidu
chloričitého
Přednosti produktu
•
•
•
•

výborná dezinfekční účinnost
rychlá účinnost při vysokém počtu bakterií
výjimečně šetrný k pokožce struku
rychle schnoucí ochranná bariéra (film)

Obecný popis
calgodip Osmo Duo je dvousložkový dezinfekční bariérový prostředek na bázi oxidu chloričitého, který se
uvolňuje po smíchání obou složek calgodip Osmo Duo Base a calgodip Osmo Duo Active. Je určený k dezinfekci
struků po dojení, je sterilní k pokožce, zajistí uzavření strukového kanálku a zabrání tak přenosu choroboplodných
zárodků, čímž přispívá k dobrému zdravotnímu stavu vemene.
calgodip Osmo Duo obsahuje vyživující komponenty a udržuje pokožku struku jemnou.
calgodip Osmo Duo zajišťuje rychlou likvidaci bakterií v prostředí a snižuje výskyt nových případů mastitid.

Použití
- calgodip Osmo Duo Base a calgodip Osmo Duo Active nalijte společně na dno dipovacího pohárku
- protřepáním dobře promíchejte, dokud nevznikne homogenní modré zbarvení
- maximální dezinfekční účinek takto připraveného produktu vydrží až 12 hodin
Po každém dojení struky ihned ošetřete čerstvě připraveným roztokem. Tímto postupem se na struku
vytvoří ochranná , pečující bariéra.

Technické údaje
Vzhled

viskózní modrá tekutina

Zápach

slabě po chlóru

pH-hodnota (konc.)

4,5

Skladování

5°C - 35°C

Bezpečnost práce
Používejte biocidy obzvláště opatrně. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na bezpečnostním listu nebo etiketě.

Obsažené látky

oxid chloričitý, pečující složky

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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