Oxy-Foam® D

Popis

Aktivní pěna pro čištění a
dezinfekci struků před a po dojení

Přednosti

Aktivovaná kyselina mléčná v přípravku Oxy-Foam® D má
silné dezinfekční účinky, které po použití nezanechávají
toxické zbytky.
Oxy-Foam® D má dermatologickou složku, která zjemňuje,
posiluje a zotavuje pokožku struků. Obsahuje kombinaci 2
zvlhčujících a 2 hydratačních látek s doplňkovými účinky.
Dále obsahuje vysoce účinnou tukovou složku, která díky
filmu vytvořenému na povrchu pokožky brání odpařování
vody. Oxy-Foam® D obsahuje provitamin B5, který aktivně
působí na obnovování pokožky.
Použití přípravku Oxy-Foam® D má následující výhody:
- plná adheze a jednotné pokrytí struků,
- nepřetržité působení,
- nižší spotřeba než u tekutých přípravků.
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Vlastnosti
Fyzikální a chemické
vlastnosti

Legislativa

Forma

: bezbarvá pěnicí kapalina

Účinná látka

: kyselina mléčná

Vůně

: květinová

pH čistého výrobku

: 2,7 +/- 0,3

Hustota při 20 °C

: 1,04 +/- 0,02

Citlivost na mráz

: 0 °C

Skladovací teplota

: 0 °C - 30 °C

Biocid: Tento výrobek obsahuje oznámenou účinnou látku
podle směrnice 98/8/ES a její modifikace pro výrobky typu
3: veterinární hygiena.
Oznámená účinná látka: kyselina mléčná
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Dezinfekce

Baktericidní
Oxy-Foam® D byl testován podle normy EN 1656 (duben
2000). Při tomto testu byly podmínky následující:
Zkušební teplota
Koncentrace
Doba kontaktu
Interferující látka

:
:
:
:

Kmeny

:

30 °C
80 a 40 %
30 minut
1 % sušeného odstředěného
mléka
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442
Proteus vulgaris
ATTC 13315
Staphylococcus aureus
ATCC 6538
Enterococcus hirae
ATCC 10541

Výsledky: za podmínek normy EN 1656 (duben 2000)
redukuje Oxy-Foam® D všechny testované kmeny o 5
log.
Oxy-Foam® D byl také testován podle normy EN 1656
(duben 2000) za následujících podmínek:
Zkušební teplota
Koncentrace
Doba kontaktu
Interferující látka
Kmeny

:
:
:
:
:

10 °C
80 %
30 minut
1 % sušeného odstředěného mléka
Proteus vulgaris
ATCC 13315
Staphylococcus aureus
ATCC 6538
Enterococcus hirae
ATCC 10541
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15442

Výsledky: za těchto mnohem náročnějších podmínek
redukuje Oxy- Foam® D tyto 4 testované kmeny o 5 log.
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V jiném testu byl Oxy- Foam® D testován podle metodiky
normy EN 1656 (duben) na 3 kmenech za následujících
podmínek:
Zkušební teplota
Koncentrace
Doba kontaktu
Interferující látka

:
:
:
:

Kmeny

:

20 °C
80 %
30 sekund
10 % plnotučného tekutého mléka
UHT
Staphylococcus aureus
ATCC 6538
Escherichia coli
ATCC 10536
Streptococcus uberis
ATCC 19436

Výsledky: za daných podmínek redukuje Oxy-Foam® D
tyto 3 testované kmeny o více než 5 log.

Použití
Oblast použití
Pokyny

Příprava struků na dojení ve formě pěny.
Dezinfekce struků před dojením.
Naplňte aplikační nádobku do 2/3
protřepejte.

a

horizontálně

Několikrát po sobě jemně stiskněte zásobník, až pěna
začne z nádobky přetékat.

Vybavení

Naneste pěnu na struky, nechte 30 vteřin působit a poté
otřete.
Aplikační nádobka Maxi Foam Ecolab

Toxicita

Oxy-Foam® D není toxický za normálních podmínek
použití.

Bezpečnost a
opatření

Pokud čisticí přípravek přijde do styku s pokožkou, očima a
pod., důkladně vypláchněte vodou a v případě potřeby co
nejdříve vyhledejte lékaře.
V případě náhodného požití přípravku důkladně vypláchněte
ústa vodou. V případě potíží vypijte neperlivou vodu a
vyhledejte lékaře.
Obecně platí, že je třeba vyvarovat se mísení čisticích
prostředků, zejména zásady s kyselinou, protože tato směs
vede ke vzniku velmi nebezpečné exotermické reakce.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
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Ecolab snc
8, Rue Rouget-de-Lisle
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
www.ecolab.com

Divize potravin a nápojů
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