Ohjeet Kenocoxin käyttöön
Vie kaikki irroitettavat kalusteet ulos
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• Vie kaikki irroitettavat kalusteet (sangot, iglut, karsinat jne.)
ulos navetasta. Pese ja desinfioi kaikki seuraavan ohjeen mukaisesti
• Edut: ei uusiotartunnan mahdollisuutta, kun koko huone itsessään pestään ja
desinfioidaan
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Siivoaminen
• Poista kaikki lanta, kuivikkeet ja ruokaylijäämät tilasta
• Edut: helpompi pestä ja desinfioida koko tila

Pesuaineen levittäminen
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• Vaahdota 3 % liuoksella Biogelia
• Kaikki pinnat: seinät, lattiat, katto, juoma- ja ruokinta-astiat...
• Anna vaikuttaa 30 minuuttia

Pesu
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• Pese korkeapainepesurilla (50-150 baria ja 12-30 litraa / min)
• Kaikki pinnat: seinät, lattiat, katto, juoma- ja ruokinta-astiat...
› jos mahdollista, niin lämpimällä vedellä (40° C): nopeampi ja helpompi

Huuhtelu
05

• Huuhtele vielä kaikki vasikkaiglut, karsinat jne. kylmällä vedellä (korkeapaineella
ja suurella vesimäärällä) poistaaksesi kaikki liat ja kemikaalit

Kuivuminen
• Poista ylimääräinen vesi vasikkaigluista, poikimakarsinoista, parsista ja niiden
ympäristöstä. Anna kuivua
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• Desinfiointiaineen seostumisen välttämiseksi on tärkeää, että desinfiointi
aloitetaan kuivassa ympäristössä

Desinfiointi
• Vaahdota Kenocox-desinfiointiaineella (liuos riippuen siitä, mikä on diagnoosi
(sivun alhaalla oleva ohje)
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• Anna vaikuttaa vähintään kaksi tuntia
• Anna kuivua rauhassa
• Huuhtele vielä sangot ennen käyttöä
Kohde
Parasiitti
Virukset
Bakteerit
Hiivat

™
Kenocox!

Seoksen suhde, kontaktiaika
Eimeria spp.
Cryptospordium parvum

 4%
 2%
 1%
 0,25%
 0,25%

 2h
 2h
 30 min
 30 min
 30 min

Myymälä		
Tiilitie 1
91500 MUHOS

Puuttuva linkki kokkidioosien
ja cryptosporidiumin hoidossa

Lisätiedot ja myynti
Sami Lindgren, 0400-165 771
Myymälä, 040-585 6626
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Keno™cox ja crypto veks!

Biogel, emäksinen vaahtopesuaine

Kenocox on laajakirjoinen desinfiointiaine,
joka tepsii todistetusti bakteereita, viruksia ja
alkueläimiä, kuten esimerkiksi cryptosporidiumia,
vastaan.

Voimakkaasti kiinnittyvä alkalinen vaahtopesuaine
eläinsuojien, karjataloustilojen, koneiden, kalusteiden
ja laitteiden pesuun. Ei sovellu autojen pesuun!
Vaahdotus esimerkiksi painepesurin vaahdotussuuttimella. Geelimäisen vaahdon kiinnitys on niin
tehokas, että vaahdotus voidaan tehdä useiden
metrien etäisyydeltä. Liotusaika 10 - 60 minuuttia
ja huuhdellaan pois matala- tai korkeapainepesulla
kuumana tai kylmänä. Irroittaa tehokkaasti biologisia
jätöksiä, nokea ja rasvaa. Käytetään 3 - 10 % liuoksena.

Kenocoxin vaikutus perustuu amiineihin, kun taas
vanhanaikaiset desinfiointiaineet perustuvat
synteettiseen fenoliin. Siksi Kenocox on käyttäjälle
ja eläimille turvallisempi vaihtoehto

10 kg 320.00 €

Miksi desinfioida juuri Kenocoxilla?
• On tärkeää vähentää infektiopainetta
tilallasi
• Kenocox on olennainen osa taistelussa
kokkidiooseja ja cryptosporidiumia
vastaan
• Kenocoxia voi käyttää kaikenlaisille
pinnoille
• Kenocox on turvallinen käyttäjälle ja
eläimille ainutlaatuisen kaavansa vuoksi
(patentoitu) ilman fenolia
• Kenocox tarttuu vaahdotettuna
vahvasti pintoihin ja muodostaa
pidemmän kontaktiajan. Tämän vuoksi
vaikeimmatkin bakteerit kuolevat.

10 l 55.00 €

Vaahdotuslaite säädöllä

115.00 €

Vaahdotuslaite painepesureihin. Pullon tilavuus 1 litra.
Ammattikäyttöön tarkoitettu vaahdotuslaite, joka
vaahdottaa jopa kuuden metrin etäisyydeltä pestävän
kohteen.
• Maksimi vesimäärä 20 l / min
• Painepesurin maksimi käyttöpaine 180 bar
• Käyttöveden maksimi lämpötila 60 astetta
• Saatavilla eri liitoksilla yleisimpiin
painepesurimalleihin

Hinnat sisältävät alv 24 %

