Technické informace o produktu

calgodip T-HEXX Dry
Dip - ošetřující přípravek pro mléčnou žlázu
Přednosti produktu
•
•
•
•
•

připraven k okamžitému použití
chrání před škodlivými vlivy okolního prostředí
rychle zasychá
antibiotika zůstanou uzavřena uvnitř mléčné žlázy
modré zabarvení usnadňuje rozpoznání krav stojících na sucho

Obecný popis
calgodip T-HEXX® Dry zaručuje dlouhotrvající ochranu pokožky a uzavře strukové kanálky u krav stojících na sucho. Je
připraven k okamžitému použití – neředí se. K první aplikaci by mělo dojít 7-10 dní a podruhé zopakovat 3-5 dní před otelením.
T-HEXX® Dry zůstává až 4 dny na pokožce struku a až 6 dní ve strukovém kanálku a snáší se s antibiotiky používanými u
krav stojících na sucho.

Použití
Po úplném vydojení vemene - zejména struků - důkladně očistit a struky ponořit do calgodip T-HEXX Dry.
Před použitím obléci rukavice.

Technické informace
Vzhled

viskózní, modrá tekutina

Zápach

lehce po tenzidu

Hustota (g/cm³)

0,9

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

Obsažené látky

Alkoholy, komponenty vytvářející ochrannou bariéru, potravinářské barvivo

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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