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TREMPEX
Használatra kész folyadék, kizárólag professzionáli s

felhasználásra.

Tejelő tehenek t őgybimbóinak fejés utáni bemártásos vagy

permetezéses módszerrel történ ő fertőtlenítésére, ápolására.

Foglalkozásszer ű felhasználásra alkalmas.

Biocid termékek

Aktív hatóanyag/hatóanyagok 100g termékben : D-Glukonsav vegyülete N,N''-bisz(4-klórfenil)-3,12-

diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekándiamidinnel (2:1)3091: CAS számok 18472-51-0: 0,415g

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

egészségügyi biocid termékek

A forgalomba hozatali engedély száma : 118/1/B/2014.NÉBIH ÁTI

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZ ŐK

Megjelenés Áttetsző folyadék

Szín Piros

Szag illatos

A homogén termék PH-ja 5,5±0,5

PH-érték 10 g/l oldatban Nem áll rendelkezésre

Fajsúly 1,01±0,01 g/cm³

Fagypont : 0 °C

Vízoldékonyság Vízben minden mennyiségben oldódik.
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ÖSSZETÉTEL

. Lényeges összetevők:

- Klórhexidin-diglukonát: 4150 ppm

- Lágyítók és puhítók: lanolin, glicerin

- Filmképző anyagok

- Felületaktív anyagok

- Stabilizáló szer

- Színezőanyag

ELŐNYEI:

Fertőtlenítő hatású molekulát tartalmaz.

1) MARADÉKHATÁS :

A klórhexidin a fejések között védelmet nyújt a fertőző kórokozókkal szemben. 

A tulajdonságait megőrző klórhexidinnek köszönhetően a TREMPEX még tejmaradványok vagy zsiradékok

jelenlétében is aktív marad.

2) BŐRPUHÍTÓ, HIDRATÁLÓ :

A két lágyító hatóanyagot (lanolin, glicerin) tartalmazó TREMPEX bőrlágyító és hidratáló tulajdonságokkal

rendelkezik. A TREMPEX lágyítja a tőgy hámrétegét és megakadályozza kiszáradását.

3) BIZTONSÁG :

A TREMPEX minden helyi toxicitástól mentes normál használati körülmények között.

4) FELÜLETAKTÍV ANYAGOK :

A TREMPEX-ben lévő felületaktív anyagok megkönnyítik:

- hogy érintkezésbe lépjen a tőgybimbóval; a TREMPEX a repedésekben fejti ki hatását, ahol a kórokozók

megtalálhatók. Ezáltal maximális védelmet nyújt. 

- finom köd képződését, amikor a TREMPEX-t permetezve használják 

- a tőgy mosását a következő fejés előtt
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ALKALMAZÁS

Használati útmutató:

Kizárólag külsőleg használható. A használatra kész folyadékot fejés után hígítás nélkül kell

alkalmazni.

Fürösztéses módszer:

A fertőtlenítő oldatot a tisztára mosott bimbófürösztő csészébe kell önteni, majd a tőgybimbókat fejés

után bele kell mártani.

Permetezéses módszer: a fertőtlenítő oldatot a kitisztított permetező készülékbe kell tölteni, majd a

tőgybimbókat egyenletesen be kell permetezni.

A szert hagyja rászáradni a bőrre, amely így védő filmréteget képez. A baktericid és a fungicid

hatékonyság kialakulásához szükséges behatási idő 5 perc. A terméket a következő fejés előtt ivóvíz

minőségű tiszta vízzel le kell mosni a tőgybimbókról. A termék bőrlágyító anyagokat tartalmaz,

amelyek a tőgybimbók bőrét ápolják, védik a kirepedezéstől.

Célállatfaj : szarvasmarha/tejelő tehén

Antimikrobiális spektrum: baktericid,fungicid, virucid, algicid.

Figyelmeztetés :

Sérült vagy gyulladt tőgybimbók esetén ne alkalmazza a terméket.

Kerülni kell a termék szembe jutását.

Más vegyszerrel nem keverhető.

Eltarthatóság és tárolás: egy év az eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, 25 °C alatti

hőmérsékleten, fénytől és fagytól védve tárolva.
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Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: nem szükséges.

KISZERELÉS

Kanna 0,5l  0,5kg

Kanna 10l Semleges 10kg

Kanna 22l Semleges 21kg

Hordó 120l sötétkék 120kg

Hordó 220l sötétkék 220kg

IBC 1000l Természetes szín 1000kg

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

BIZTONSÁG

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

SZABÁLYOZÁS

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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