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A
MAIGS ĀDAI

Lai iekļūtu ļoti strikti veidotajā keno pupu mērcēšanas līdzekļu
laukā, dezinfekcija bez ādas kairināšanas ir galvenais. CID LINES
ir izstrādājis perfektu kombināciju, kas nodrošina spēcīgu
dezinfekciju un pilnīgu pupu mīkstināšanu un kopšanu:
Keno™mix!
Keno™mix ir spēcīgs un ilgstošas darbības pēcslaukšanas pupu
mērcēšanas līdzeklis pupu dezinfekcijai un aizsardzībai. Šis uz
hlora dioksīda CLO2 bāzes radītais pupu mērcēšanas līdzeklis ir
uz vietas sagatavojams, sajaucot Keno™mix ar Keno™mix aktivatoru.
“ Tikai sakratiet to!...”

SPĒCĪGS PRET MASTĪTU
IEROSINĀTĀJIEM, MAIGS ĀDAI!
Pirmais CLO2
pupu mērcēšanas
līdzeklis, kas nav
agresīvs ādai,
bet uzlabo pupa
ādu! Keno™mix
formulējuma
sastāvā ir
augsta % satura
mīkstinātāji (10%),
kas nodrošina
teicamu pupu
ādas kondīciju.
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MĒNEŠI

TESTA REZULTĀTI EN 1656
Baktericīdās aktivitātes tests EN1656 piena klātbūtnē
Staphylococcus aureus
Streptococcus uberis

Keno™mix atstāj brīnišķīgu, spilgti zilas krāsas plēvīti uz pupiem.
Pateicoties aizsargtehnoloģijai, kas ir iestrādāta Keno™mix, jauki
uzklātā plēvīte veido viskozu pilīti uz pupa sfinktera, noslēdzot
pupa kanālu.
Turklāt Keno™mix nenopil, kas to padara par ļoti ekonomisku
lietošanā. Vidējais Keno™mix patēriņš fermas līmenī ir 2.5 litri uz
govi gadā!

Escherichia coli
...
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ILGSTOŠA STABILITĀTE
=ILGSTOŠA AKTIVITĀTE
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Izņemiet ārā

Sajauciet un sakratiet

Iemērciet

E

A AKTIVITĀT

1 stundu pēc Keno™mix sajaukšanas ar Keno™mix Aktivatoru,
lietošanai gatavais šķīdums veido 0.0157% w/w hlora dioksīda
vidējo vērtību un to var lietot 26 dienas.
Keno™mix ir īpaši izveidots, lai ģenerētu stabilu hlora dioksīda
daudzumu laikā, kas nodrošina stabilu efektivitāti tikai pateicoties
hlora dioksīdam. Tādējādi nav nepieciešams pievienot nekādu
citu aktīvo sastāvdaļu, lai nodrošinātu efektivitāti. Augstāk
norādītie cipari atspoguļo hlora dioksīda satura veidošanos
maisījuma derīguma termiņa laikā.

Nogaidiet 1 stundu

Izmetiet ikvienu pupu iemērkšanas trauku,
kas ir inficēts vai netīrs. Vienmēr lietojiet tīru
pupu iemērkšanas trauku. Uzglabāšana:
uzglabājiet stāvus oriģinālajā iepakojumā,
cieši noslēgtu. Sargāt no sasalšanas.
Nesajaukt ar citiem produktiem, kā tikai ar
Keno™mix Aktivatoru.
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26 DIENU ILG
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IEPAKOJUMS
•
•

4.75 L ķengurkanniņa + 250 ml
19L kanna +1 L
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Lietojiet biocīdu uzmanīgi. Pirms lietošanas izlasiet etiķeti uz iepakojuma un informāciju par produktu. Šo produktu nav nepieciešams un nav vajadzības reģistrēt nevienā valstī.

TOTĀLA PUPU AIZSARDZĪBA!

