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GOLDEN MIX
Vloeibare bereiding, aangemaakt juist vóór de toepa ssing,

uitsluitend voor professioneel gebruik

UIERHYGIËNE NA HET MELKEN -  ONTSMETTING VAN DE

SPENEN 

BIOCIDE

Werkzame stof(fen) per 100 g product : Chloordioxide 0,035g+L-(+)-melkzuur 2,663g

HOOFDGROEP 1: Ontsmettingsmiddelen en algemene biociden; Productsoort 3: biociden voor veterinaire

hygiënedoeleinden

Toelatingsnummer : 13503 N

SPECIFICATIE

. Kleverige vloeistof, Oranjegeel

. Onverdunde pH : 2,8±0,2

. pH bij 10 g/L : Niet beschikbaar

. Dichtheid 20° C : 1,05±0,01 g/cm³

. Vriespunt: -3 °C

OMSCHRIJVING

Belangrijkste bestanddelen :

. Actieve stof : natriumchloriet en melkzuur voor de aanmaak van chloordioxide 

. Bevochtigers : glycerine

. Soepelmakend middel : melkzuur, glycerine

. Filmvormende en verdikkingsmiddelen 

Hypred NL B.V.
Laan der Verenigde Naties 65

3316 AK Dordrecht
Tel : 010-204 55 53 - Fax : 010-204 55 55

- 1/ 4-- 1/ 4-- 1/ 4-- 1/ 4-



Produkt : GOLDEN MIX
Datumvan Herziening : 20/11/18                                                                                       Artikelnummer : 0 72N 0
Versie :  2.5

. Oppervlakte actieve stof

 . Kleurmiddel

TOEPASSING

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT :

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl.

Bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van melkkoeien na het

melken.

Dit middel mag uitsluited gegenereerd worden door GOLDEN MIX Activ’ en GOLDEN

MIX Base in een 1:1 verhouding in een dipbeker te mengen.

De instructies voor het mengen en het gebruik van het middel zoals aangegeven in de

gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te

voorkomen, dienen alvalresten van de aangemaakte oplossing geloosd te worden of op

de mestkelder op de gemeentelijk riolering.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING :

GOLDEN MIX is bestemd voor de ontsmetting van de spenen van de uier van

melkkoeien na het melken. Het middel kan zowel binnen als buiten worden aangebracht.

Gebruik :

GOLDEN MIX activ’ en GOLDEN MIX base worden in een 1:1 verhouding in een

dipbeker gemengd. Het mengsel goed schudden vóór gebruik totdat een homogene

oplossing met een oranjegele kleur ontstaat.

De spenen onmiddellijk na het melken dippen in de gebruiksoplossing met behulp van

een dipbeker zodanig dat de spenen volledig bedekt zijn. De koeien staand houden tot

het product op de spenen opgedroogd is.
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Elke dag vers aangemaakte GOLDEN MIX gebruiksoplossing gebruiken en uitsluitend

zoveel gebruiksklare oplossing aanmaken als voor een dag nodig is. Het verbruik per koe

is 10 mL gebruiksoplossing. De gebruiksoplossing is werkzaam tot maximaal 8 uur na het

aanmaken.

De dipbeker moet na elke melkbeurt en indien het product zichtbaar vervuild is

tussentijds uitgespoeld worden met schoon leidingwater.

Let op :

Bij vorst de koeien binnenhouden totdat de spenen volledig droog zijn.

Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

Beide componenten bij kamertemperatuur bewaren. Indien bevroren, de componenten

laten ontdooien en goed schudden voordat beide componenten worden gemengd.

Verwijderd houden van direct zonlicht.

Niet bedoeld voor het reinigen van melkappatuur.

Nooit teruggieten in de originele verpakking.

Restanten van ongemengd GOLDEN MIX activ’ of GOLDEN MIX base Activ’ dienen te

worden afgevoerd als chemisch afval.

Voor de bereiding van het mengsel met het oog op langdurige opslag voor gebruik,

containers gebruiken waarvan de inhoud exact overeenstemt met het te bereiden

volume, om het vrije volume te beperken dat de vrijzetting van chloordioxide en chloorgas

bevordert. 

Indien het bereide product niet volledig wordt gebruikt of niet meer bruikbaar is, het

product pas verwijderen na verdunning met grote hoeveelheden koud water.

Voor hergebruik het materiaal, de verontreinigde oppervlakken en de containers enkel

met koud water spoelen.

GOLDEN MIX mag slechts voor maximum 2 melkbeurten worden klaargemaakt om een

goede doeltreffendheid te verzekeren. 
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VERPAKKING

pack 2 cans 4l  4kg (karton 2X2 Kg )

pack 2 cans 20l  20kg (karton 2X10kg )

Het product gebruiken binnen 12 maanden na productiedatum.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsfiche beschikbaar op INTERNET : http://www.hypred.com

GOLDEN MIX werd getest volgens protocol OCDE 404 : de aangemaakte bereiding

(mengeling 50/50) is niet geklasseerd als zijnde "irriterend" voor de huid onder de

voorwaarden van de test.

WETGEVING

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Voor wat de ontsmettingsmiddelen betreft, zijn de volgende testen uitgevoerd, in

overeenkomst met de van kracht zijnde normen

De gegevens en voorschriften in deze productomschrijving hebben een informatief karakter; zij

berusten op uitgebreide proefnemingen. Mede omdat door de aard van deze producten talloze

toepassingen mogelijk zijn, met specifieke eisen, die voor elk bedrijf weer anders kunnen zijn,

wordt uitdrukkelijk door ons elke aansprakelijkheid voor schade wegens niet - of minder goed -

functioneren van deze producten uitgesloten. Het is aan te bevelen om bij speciale

toepassingen vooraf steeds enige praktijkproeven te nemen, waarbij wij gaarne van advies

zullen dienen.
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