Technické informace o produktu

T-HEXX Dragonhyde PUTTY
Přípravek pro lokální použití na zlepšení stavu paznehtů
Přednosti produktu
• přilne k paznehtům bez použití zábalů
• začíná účinkovat během několika dnů po aplikaci
• skvělé k použití u zvířat s hygienickými problémy paznehtů
• pomáhá zastavit krvácení do 10 sekund
• snadno aplikovatelný
Obecný popis
T-HEXX Dragonhyde Putty je pasta určená k lokální aplikaci, která se používá k vytvoření správných
hygienických podmínek paznehtů jednotlivých zvířat. Nejvhodnější je používání při vyšetřování nohou a ořezávání.
Tato unikátní formule má vynikající přilnavé vlastnosti a lze ji používat bez zábalů. Je vhodná pro aplikování na
praskliny na paznehtech či k řešení dalších problémů spojených s kopyty.
T-HEXX® Dragonhyde Putty pomáhá vysušit kopyto a zároveň zajišťuje jemnou a nedráždivou adhezi na
postižené vrstvy.

Použití - postup
Krok 1: Důkladně očistěte kopyto pomocí kartáče a dezinfekčního prostředku. Úplně odstraňte všechny zbytky hnoje
či dalších materiálů. Seškrábejte zbytky z afektované oblasti, dokud se neobjeví krev.
Krok 2: Vysušte kopyto.
Krok 3: Aplikujte T-HEXX Dragonhyde Putty v dostatečném množství na oblast kopyta, která je nejvíce postižena.
Použijte štětku, dřevěné špachtle nebo aplikujte ručně s použitím rukavic.
Krok 4: Lze používat i bez zábalů v závislosti na prostředí a závažnosti onemocnění.

Bezpečnost práce
Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích
přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Směs používejte jen
v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Nekuřte.
Chraňte před přímým slunečním zářením. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s
pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky.

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.
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Technické údaje
Vzhled

tuhá, tmavě modrá hmota

Rozpustnost ve vodě

Ano

Hustota

1,000 g/cm3 při 25 °C

Počáteční bod varu
a rozmezí bodu varu

100°C

Obsažené látky
polyethylester kyseliny benzendikarboxylové, Brillian Green, 2-phenoxyethanol

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
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