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GOLDEN MIX
Alkalmilag összeállított folyadék, kizárólag profes szionális

felhasználásra

Tejtermel ő tehenészetekben a t őgybimbók fejés utáni

fürösztéses módszerrel történ ő fertőtlenítésére.

Biocid termékek

Aktív hatóanyag/hatóanyagok 100g termékben : Klórdioxid: CAS számok 10049-04-4: 0,035g+L-(+)-

tejsav: CAS számok 79-33-4: 2,663g

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

egészségügyi biocid termékek

A forgalomba hozatali engedély száma : 135/1 /B/2014 NÉBIH ÁTI

FIZIKAI  ÉS KÉMIAI  JELLEMZŐK

. Viszkózus folyadék, Narancssárga

. A homogén termék PH-ja   : 2,8±0,2

. PH 10 g/l oldatban  : Nem áll rendelkezésre

. Fajsűly 20° C-on : 1,05±0,01 g/cm³

. Fagyáspont : -3 °C

ÖSSZETÉTEL

Fő összetevők :

. Nátrium-klorit  és tejsav reakciójából képződő Klór-dioxid
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. Ápoló össztevők : glicerin

. Bőrlágyító anyagok : tejsav, glicerin

. Filmképző és viszkozitást növelő anyagok

. Nedvesítő adalék

. Színezék

ALKALMAZÁS

Alkalmilag összeállított folyadék, kizárólag professzionális felhasználásra

Tejtermelő tehenészetekben a tőgybimbók fejés utáni fürösztéses módszerrel

történő fertőtlenítésére.

Használati útmutató :

Keverje össze egyenlő arányban a Golden Mix base és a Golden Mix activ

termékeket. Használat előtt alaposan rázza fel a keveréket, hogy homogén oldatot

kapjon (narancssárga-sárga színűt)! Az így keletkező Golden Mix tőgybimbó-

fertőtlenítőszert töltse tiszta tőgybimbó- fürösztő edénybe és fejés után merítse bele

a tőgybimbókat. A fertőtlenítő, bőrápoló és hidratáló hatással rendelkező viszkózus

termék nem csöppen le. A baktericid, fungicid hatékonyság kialakulásához

szükséges behatási idő 30 másodperc, szelektív virucid hatást az Orthopox

virusvakcina törzsre 5 perc alatt fejt ki. Alkalmazza minden fejés után. A

tőgybimbófürösztő edényeket használat után vízzel ki kell mosni. A következő

fejésnél a fejőkelyhek felhelyezése előtt a tőgybimbókat tisztítsa meg, mossa le és

törölje szárazra.

Célállatfaj : szarvasmarha/tejelő tehén.

Antimikrobiális spektrum fertőtlenítőknél : baktericid, fungicid, szelektív virucid

(Orthopox virusvakcina)

Figyelmeztetés : Kizárólag külsőleg használható.

Tőgyirritáció előfordulása esetén ne használja a terméket addig, amíg az irritáció

meg nem szűnik. Ha az irritáció nem múlik el, forduljon állatorvoshoz.

Eltarthatóság és tárolás : a Golden Mix a két komponens egyenlő arányú

összekeverése után 20-25°C között tárolva 8 óráig s tabil marad.
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Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: nem szükséges.

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.

Bármilyen újrahasználat előtt csak hideg vízzel öblítse el a szennyezett eszközöket,

felületeket és tárolóeszközöket.

Készítsen 2 fejésre elegendő GOLDEN MIX-et, hogy bizonyosan elegendő legyen

KISZERELÉS

csomagolás 2 kanna 4l  4kg (doboz 2X2 Kg )

csomagolás 2 kanna 20l  20kg (doboz 2X10kg )

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

BIZTONSÁG

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

GOLDEN MIX aOECD 404 protokolnak megfelelően tesztelt: a keverék (50-50 %)

nem irritatív a bimbóbőrre a vizsgálat körülményei között.

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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