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Dip-io 2500Dip-io 2500Dip-io 2500Dip-io 2500
Dezinfekce po dojení namočením struk  laktujících zví at.Dezinfekce po dojení namočením struk  laktujících zví at.Dezinfekce po dojení namočením struk  laktujících zví at.Dezinfekce po dojení namočením struk  laktujících zví at.

Kapalina p ipravená k pou ití a určená výhradně k profesionálnímu pou itíKapalina p ipravená k pou ití a určená výhradně k profesionálnímu pou itíKapalina p ipravená k pou ití a určená výhradně k profesionálnímu pou itíKapalina p ipravená k pou ití a určená výhradně k profesionálnímu pou ití

Manuální nebo automatická aplikace - Vnit níManuální nebo automatická aplikace - Vnit níManuální nebo automatická aplikace - Vnit níManuální nebo automatická aplikace - Vnit ní

BIOCIDNÍ  P ÍPRAVEK - Účinná látka(y– na 100g produktu : Jod 0,25g ; CAS číslo 7553-56-2  ; Číslo ES 231-

442-4  HLAVNÍ SKUPINA 1: Dezinfekční p ípravky a biocidní p ípravky pro v eobecné pou ití; Typ p ípravku 3:

Biocidní p ípravky pro veterinární hygienu. AL - Jakákoliv jiná kapalina. Číslo oprávnění : EU-0018397-0001 1-1

PREZENTACEPREZENTACEPREZENTACEPREZENTACE

Vzhled Hustá jednolitá kapalina

Barva hnĕdá

Čisté pH : 4,75±0,5

pH vid 10 g/l : Neuvedené

Densitet 1,005±0,01 g/cm³

Bod mrazu : 0 °C

VLASTNOSTIVLASTNOSTIVLASTNOSTIVLASTNOSTI

. Reologické vlastnosti zaručují dobrou odolnost na struku, bez kapání, tedy

bez ztrát výrobku.

. Základní slo ky:

 - Iód: 2 500 mg/kg ve formě iodoforu

 - Zklid ující, hydratační a změkčující prost edek: glycerin
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- Mazivo a filmotvorný prost edek

 - Povrchově aktivní látky

 - Regulátor pH

POU ITÍPOU ITÍPOU ITÍPOU ITÍ

Dip-io 2500 je baktericidní, protikvasinková a proti asová dezinfekce.

P ed pou itím si v dy p ečtěte títek nebo leták a postupujte podle pokyn ,

které jsou na nich uvedeny.

P ípravek musí být p ed pou itím temperován na teplotu vy í ne  20 °C.

Pro plnění p ípravku do aplikačního náčiní doporučujeme pou ití dávkovacího

čerpadla.

Namáčecí nádobu pl te manuálně nebo automaticky pomocí p ípravku

p ipraveného k pou ití.

Aplikujte ručně nebo automaticky na zví ecí struky namáčením po celé délce

struku po dojení.

 krávy a buvoli (3 a  10 ml: doporučeno 5 ml–

 ovce (1,5 a  5 ml: doporučeno 1,5 ml–

 kozy (2,5 a  6 ml: doporučeno 2,5 ml–

P ípravek ponechte nanesený a  do dal ího dojení. Nechte krávy stát po

dobu pot ebnou k vysu ení p ípravku (alespo  5 minut–.

P i p í tím dojení v dy dodr te metodu či tění a otírání struk  p ed

nasazením strukového pouzdra.

Pokud je to nutné, opakujte aplikaci po ka dém dojení.

Aplikační náčiní pravidelně omývejte teplou vodou. 

Frekvence: 2krát a  3krát denně
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Neskladovat za teploty vy í ne  30 °C.

                                                    

KONTROLA ROZTOKUKONTROLA ROZTOKUKONTROLA ROZTOKUKONTROLA ROZTOKU

Děkujeme, e se se v emi dotazy týkajícími se kontrolních parametr  obracíte

na techniky společnosti.

BALENÍBALENÍBALENÍBALENÍ

Kanystr 10l ĉerný 10kg

Sud 220l Tmavĕ modrý 220kg

Jednocestný kontejner 1000l ĉerný 1000kg

Spot ebujte produkt do 24 měsíc  od data výroby.

Uchovávejte na chladném, ĉistém, dob e vĕtraném místĕ, daleko od zdroje tepla

a intenzivního svĕtla.

BEZPEČNOSTBEZPEČNOSTBEZPEČNOSTBEZPEČNOST

Bezpečnostní listy jsou k dipozici na Internetu : http://www.hypred.com

LEGISLATIVALEGISLATIVALEGISLATIVALEGISLATIVA
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Pou ívejte biocidy bezpeĉnĕ. P ed pou itím si v dy p eĉtĕte etiketu a

informace o p ípravku.

Pro desinfekční produkty byl proveden test úĉinnosti v souladu s p íslu nými

na ízeními.
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