Technické informace o produktu

VALURMIX
Vápenná směs pro zemědělství
Přednosti produktu
•
•
•
•
•
•

tlumí kyselinotvorné vlivy
chrání partie pokožky, vemene a struků, aby zůstaly vláčné
vysušuje a zlepšuje odolnost proti skluzu
je velmi jemný a přesto se neusazuje v jímce na kejdu
zlepšuje stájové klima a redukuje množství hmyzu ve stáji
zlepšuje tekutost a kvalitu kejdy

Obecný popis
Vápenná směs pro zemědělství VALURMIX je alkalický stelivový posyp z různých minerálních komponentů,
který na sebe váže vlhkost.
VALURMIX zvýší v místě použití pH-hodnotu přes 11, spektrum patogenních zárodků jako Klebsiella,
Pseudomonaza a E-Coli, které vyvolávají obávané „letní mastitidy“, jsou trvale redukovány.
Vápenná směs je dodávána pytlovaná po 40 kg, (paleta 1200kg). Možnost i volně ložená po dohodě s námi.

Použití u skotu
• použití při vysokém tlaku patogenů, vysokých SB, onemocnění paznehtů a zánětech vemene
• k celkovému zlepšení hygieny a prevenci onemocnění
• hodí se jako hygienické stelivo na všechny lehací plochy a chodby, v porodních boxech a boxech
pro nemocná zvířata, jako u telat a odchovu mladého dobytka a jako suchá koupel paznehtů

Bezpečnost práce
Zajistit dostatečné větrání, používat ochranné pomůcky, dodržovat pokyny v technickém listu
výrobku. Nevdechujte prach, zabránit kontaktu výrobku s očima a kůží.
Vhodným uložením a skladováním zabránit rozsypání přípravku. Zamezit odtoku do kanalizace a
kontaminaci vody.
Přípravek není nebezpečný pro životní prostředí.

Obsažené látky
Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 (1-10%), uhličitan vápenatý CaCO3 (>90%)
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Informace o zdraví a bezpečnosti naleznete v
bezpečnostním listu (BL) pro tento výrobek.

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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VALURMIX
Vápenná směs pro zemědělství
Doporučené použití výrobku
Doporučení k použití

kdy?

dávkování
Chodby skot

Roštová podlaha

1 - 2 krát týdně

200 - 300 g/m2

Lehací boxy skot
Hluboké boxy (sláma)

1 - 2 krát týdně na vlhká místa

300 - 500 g/m2

Vysoké boxy (matrace)

Denně na celou plochu

100 - 200 g/m2

Porodní boxy/boxy pro nemocná zvířata
podlaha

Po vykydání

200 - 300 g/m2

Podestýlka

Po nastlání 1 krát týdně

200 - 300 g/m2

Hluboká podestýlka (skot, ovce)
podlaha

Po vykydání

200 - 300 g/m2

Podestýlka

Po nastlání 1 krát týdně

200 - 300 g/m2

Prasata a drůbež
prasnice, selata a výkrmová
prasata

Na podlahu podle potřeby

100 - 200 g/m2

nosnice, krůty, odchov/výkrm

Po vykydání

200 - 300 g/m2

Fyzikální hodnoty
Zbytek na sítě 0,2 mm

0,5 %

Zbytek na sítě 0,090 mm

5,0 %

Vlhkost

1,5 %

Eurofarm systems s.r.o.

Vyrábí: Vápenka Vitošov s.r.o.
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