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G-Mix Power
Alkalmilag összeállított folyadék, kizárólag profes szionális

felhasználásra

Tejtermel ő tehenek t őgybimbóinak fejés el őtti el őkészítésére

és fert őtlenítésére habképzéses és permetezéses módszerrel,

fejés utáni fert őtlenítésére permetezéses módszerrel alkalmas.

Biocid termékek

Aktív hatóanyag/hatóanyagok 100g termékben : Klórdioxid: CAS számok 10049-04-4: 0,025g+L-(+)-

tejsav: CAS számok 79-33-4: 2,67g

1. FŐCSOPORT: Fertőtlenítőszerek és általánosan használt biocid termékek; 3. terméktípus: Állat-

egészségügyi biocid termékek

A forgalomba hozatali engedély száma : 180/1/B/2015 NÉBIH ÁT

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZ ŐK

. Áttetsző folyadék, Narancssárga

. A homogén termék PH-ja   : 2,75±0,2

. PH 10 g/l oldatban  : Nem áll rendelkezésre

. Fajsűly 20° C-on : 1,04±0,01 g/cm³

. Fagyáspont : -3 °C
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ÖSSZETÉTEL

Fő összetevők:

. Klór-dioxid (a helyszínen kialakítva)

. Tejsav: kozmetikai hatás

. Glicerin: hidratáló és bőrlágyító hatás

. Felületaktív 

. Színezőanyag

ALKALMAZÁS

Alkalmilag összeállított folyadék, kizárólag professzionális felhasználásra

Tejtermelő tehenek tőgybimbóinak fejés előtti előkészítésére és fertőtlenítésére habképzéses és

permetezéses módszerrel, fejés utáni fertőtlenítésére permetezéses módszerrel alkalmas.

Használati útmutató:

Keverje össze egyenlő arányban 50-50 % v/v a G-Mix Power baset a G-Mix Power activval.

Használat előtt alaposan össze kell keverni a keveréket, amíg sárgás-narancssárgás színű homogén

oldat keletkezik. A termék az összekeverés utáni 15 perctől 30 óráig hatékony. Ha az elkészült

keveréket tárolja felhasználás előtt, a klór-dioxid és a klórgáz felszabadulását elősegítő szabad tér

korlátozása céljából használjon olyan tartályokat, amelyek űrtartalma pontosan megfelel a készítendő

keverék térfogatának. 

A baktericid, yeasticid, algicid hatékonyság kialakulásához szükséges behatási idő 30 másodperc,

virucid hatás kifejtéséhez 1 perc szükséges.

Fejés előtt:
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A G-Mix Powert a tőgybimbókra permetezéssel vagy habképzéssel, habosító kehely segítségével kell

felvinni. Hagyja hatni 30 másodpercig. Törölje le a tőgybimbókat. A G-Mix Power megfelelően tisztítja

és fertőtleníti a tőgybimbókat. 

Fejés után:

Minden fejés után alkalmazza a G-Mix Powert, alaposan permetezze körbe a tőgybimbókat.

Hagyja hatni a tőgybimbók bőrén, ne mossa le. A következő fejés előtt mindig végezze el a

tőgybimbók tisztítását, fertőtlenítését és törlését. Rendszeresen tisztítsa a termék felvitelére szolgáló

eszközöket. 

Ha az elkészült keveréket nem használta fel teljesen, vagy már nem használható fel, akkor kiöntés

előtt mindig nagy mennyiségű hideg vízzel hígítsa fel. Az újabb alkalmazás előtt csak hideg vízzel

öblítse el az eszközöket, a szennyezett felületeket és tartályokat. 

Célállatfaj:Szarvasmarha/tejelő tehén

Antimikrobiális spektrum: baktericid, yeasticid, virucid, algicid

Figyelmeztetés: Kizárólag külsőleg használható. 

Tőgyirritáció előfordulása esetén ne használja a terméket addig, amíg az irritáció meg nem szűnik.

Ha a keveréket felhasználás előtt hosszabb tárolásra készíti, a klór-dioxid és a klórgáz

felszabadulásának kedvező szabad tér csökkentése érdekében használjon olyan tárolóeszközöket,

amelyek űrtartalma pontosan egyezik a készítendő mennyiséggel. 

Amennyiben az összes készítményt nem használják fel teljesen, vagy már nem használható, csak

nagy mennyiségű hideg vízzel történő hígítás után engedje ki a terméket.
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Bármilyen újrahasználat előtt csak hideg vízzel öblítse el a szennyezett eszközöket, felületeket és

tárolóeszközöket.

KISZERELÉS

Kanna 10l Fehér és nem áttetsző 11kg (G-Mix Power activ') + Kanna 10l Fehér és nem áttetsző 10kg (G-

Mix Power base)

Kanna 22l Fehér és nem áttetsző 21kg (G-Mix Power activ') + Kanna 22l Fehér és nem áttetsző 19kg (G-

Mix Power base)

Hordó 60l Fehér és nem áttetsző 62kg (G-Mix Power activ') + Hordó 60l Fehér és nem áttetsző 58kg (G-

Mix Power base)

Hordó 120l sötétkék 124kg  (G-Mix Power activ') + Hordó 120l sötétkék 115kg  (G-Mix Power base)

Hordó 220l sötétkék 228kg (G-Mix Power activ') + Hordó 220l sötétkék 212kg (G-Mix Power base)

Egyutas konténer 1000l Natural colour 1070kg (G-Mix Power activ') + Egyutas konténer 1000l Fekete

995kg (G-Mix Power base)

A termék felhasználható 12 hónapon belül, a gyártás idejétől számítva.

BIZTONSÁG

A Biztonsági adatlap elérhető Interneten:http://www.hypred.com

SZABÁLYOZÁS
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A biocideket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati

utasítást!

A fertőtlenítőszerekre vonatkozó hatékonysági tesztek a megfelelo szabályok alapján lettek elvégezve.
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