ENVIREX + KUIVIKE
ELÄINSUOJAN OLOSUHTEITA
PARANTAVA KUIVIKE
• Erittäin tehokas kosteuden imeytys
• Pölyämätön, ei tartu ihoon tai heinään
• Laaja bakterisidinen vaikutus mm.
utaretulehdusta aiheuttavia bakteereja vastaan (E.Coli, S. Uberis, S.
Aureus)
• Sitoo ammoniakkia kemiallisesti
• Vähentää hajua
• Ei liukasta ihoa

Kaoliinijauheeseen perustuva aine imee ja sitoo kosteuden tehokkaasti, jopa 1,2 l kosteutta / kg. Tehokas kosteuden sitominen parantaa oloja eläinsuojassa. Raikas tuoksu, sitoo
ammoniakkia ja vähentää hajuja.
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Vaikuttavia aineita kohti 100 g:a tuotetta : Pentakaliumin bis(peroksidimonosulfaatti)bis(sulfaatti)
0,9 g + Natriumtroklosiini 0,05 g
PÄÄRYHMÄ 1: Desinﬁointiaineet ja yleiset biosidituotteet; Tuotetyyppi 3: Eläinten hygienian
hoitoon käytettävät biosidituotteet.
EN 14349-standardin mukaisesti testattuna
tehoaa mm:
•
•
•
•
•
•
•
•

Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Streptococcus uberis
Proteus hauserii
Pseudomonas aeruginosa
Listeria monocytogenes
Campylobacter jejuni

Sisältö:
Kaoliinijauhe

Pölyämätön, helppo levittää, aine ei leviä ympäriinsä vaan putoaa maahan nopeasti.
Parempi imukyky kuin kalsiumkarbonaatilla.
Vähentää kuivikkeen lämpenemistä
Kuivattaa kaikki pinnat. Pehmeä, hankaamaton ihoa vasten.
Kasviuutteet Lisäävät imeytystehoa
Testattu toimiva bakteerien kasVirex
vun ehkäisy
Jauhemainen aromi, tuoksu säiAromiaine
lyy pitempään kuin nestemäisillä aineilla.
Kasvin sisältämät saponiinit neutYuccauute
raloivat ammoniakkia ja epämiellyttäviä tuoksuja.

T.nro: 7691
Pakkaus 25 kg.
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KÄYTTÖOHJE
Levitä pinnoille käsin tai mekaanisesti, toista säännöllisesti:
KARJA:

• Paksut kuivikealueet, kuten oljet: levitetään olkien lisäämisen jälkeen: Desinﬁoiva annos: 300 g/m² 2–3 kertaa viikossa.
• Parret: 300 g/m² 2–3 kertaa viikossa
(parren takimmainen kolmannes).
• Poikimakarsina: Levitä puhdistuksen jälkeen lattialle 300 g/m2.
• Vasikan karsinat ja vasikkaiglut: Levitä
puhdistuksen jälkeen 300 g/m² lattialle, ja
sitten 1 levitys/viikko kuivikkeille.
SIAT:

• Porsitusemakko: levitä pahnoille ja ritilöille, levitä päivittäin porsaiden pesiin
sekä matoille: 300 g/m² joka toinen päivä
(porsiminen: sirottele porsaiden päälle kuivataksesi ja lämmittääksesi vastasyntyneitä).
• Lihotussiat 300 g/m² viikoittain kosteille alueille.
SIIPIKARJA:

Sopii kaikille lajeille: levitä 300 g/m² 4 päivää ennen lintujen saapumista, kuivikkeita
vaihdettaessa sekä ennen varusteiden asentamista.
• Kalkkunat: 300 g/m² viikoittain viikosta 2 alkaen viikkoon 10 saakka.
• Broilerit: 300 g/m² viikoittain viikosta 1 alkaen viikkoon 5 saakka.
• Ankat: 300 g/m² joka toinen päivä kuoriutumisesta alkaen.
Säilytys:

Suljettuna kuivassa. Säilyy n. kaksi vuotta valmistuksesta.
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