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Liq-io 5500
Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door voor

het melken te dippen, schuimen of sprayen

Desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door na

het melken te dippen, schuimen of sprayen

Gebruiksklare vloeistof, uitsluitend voor professioneel gebruik

Handmatige of automatische toepassing - Binnen

BIOCIDE - Werkzame stof(fen) per 100 g product : Jodium 0,55g ; Nummers van CAS 7553-56-2  ; EG-

nummer 231-442-4 

Productsoort 3: biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden. AL - Vloeistof voor toepassing zonder

verdunning. Autorisatienummer : EU-0018397-0007 1-5

SPECIFICATIE

. Ondoorzichtige, homogene vloeistof, Kastanjekleur

. Onverdunde pH : 5±0,5

. pH bij 10 g/L : Niet beschikbaar

. Dichtheid 20° C : 1,025±0,01 g/cm³

. Vriespunt: -1 °C
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OMSCHRIJVING

. Essentiële bestanddelen:

- Jodium: 5 500 mg/kg in jodofore vorm

- Verzachters, vochtregelaars en weekmakers: lanolinederivaat, glycerine,

sorbitol

- Tensio-actieve stoffen

- Ph-regelaar

TOEPASSING

Voor of na het melken

- koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 tot 8 ml aanbevolen) - schapen: 1,5 tot 5 ml (1,5

tot 3 ml aanbevolen) - geiten: 2,5 tot 6 ml (2,5 tot 4 ml aanbevolen)

Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Lees voor gebruik altijd eerst het etiket of de bijsluiter en volg alle verstrekte

aanwijzingen op.

De producten moeten op 20 °C gebracht worden alvore ns ze te gebruiken.

Het wordt aanbevolen het product met behulp van een doseerpomp in de

toedieningsapparatuur over te brengen.

Herhaal indien nodig de toepassing na elke melkbeurt.

Maak de toedieningsapparatuur regelmatig schoon met warm water.

VOOR HET MELKEN

Liq-io 5500 is een bacterie- en gistdodend ontsmettingsmiddel.

Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met het gebruiksklare

product.

Verwijder voor toepassing van het product alle zichtbare verontreinigingen.
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Handmatig of automatisch dippen/schuimen/sprayen over de gehele lengte van

de spenen van het dier voor het melken.

Laat het product minstens een minuut inwerken.

Pas systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het

melkstel wordt aangesloten.

NA HET MELKEN

Liq-io 5500 is een bacterie-, gist-, algen- en virusdodend ontsmettingsmiddel.

Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met het gebruiksklare

product.

Handmatig of automatisch dippen/schuimen/sprayen over de gehele lengte van

de spenen van een dier na het melken.

Laat het product op de spenen tot de volgende melkbeurt. Laat de koeien staan

totdat het product is opgedroogd (minstens 5 minuten).

Pas bij de volgende melkbeurt systematisch de reinigings- en afdroogmethode

voor spenen toe voordat het melkstel wordt aangesloten.

Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 30 °C.

VERPAKKING

Flesje 0,5l doorschijnend 0,5kg (karton 9x0.5kg)

Jerrycan 5l Zwart 5kg (karton 4x5 kg)

Jerrycan 10l Zwart 10kg

Jerrycan 22l Zwart 22kg

Vaatje 60l Donkerblauw 60kg

Vat 120l Donkerblauw 120kg

Vat 220l Donkerblauw 200kg
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Wegwerp container 1000l Zwart 1000kg

Het product gebruiken binnen 24 maanden na productiedatum.

Opslaan in een propere, koele en goed verluchte ruimte en weg van warmte-

bronnen en intens licht.

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsfiche beschikbaar op INTERNET :

http://www.hypred.com

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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