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Tri-Fender
Erinomainen jodipohjainen
vedinkastoaine VMS-käyttöön

Artno
741 006 620
741 006 621
741 006 622
741 006 623

Koko
Tri-FenderTM
Tri-FenderTM
Tri-FenderTM
Tri-FenderTM

10L
20L
60L
200L

TM

DeLaval Tri-Fender

•
•
•

Oy DeLaval Ab
Meijeritie 4
00370 Helsinki
Puh. 0207 568 201
Fax 0207 568 260
finland.info@delaval.com
www.delaval.fi

- jodipohjainen vedinkastoaine VMS-käyttöön

Tehokas bakteerien tappaja
Tehokas vedinten pehmentäjä
Erinomainen suihkutettavuus ja täydellinen
yhteensopivuus VMS-suihkutusjärjestelmän kanssa

Tri-FenderTM on täysin uudentyyppinen jodipohjainen
vedinkastoaine, jossa yhdistyvät erinomaiset ihonhoitoominaisuudet ja erinomainen vedinten desinfiointi. TriFenderTM on hyvin tasapainoinen tuote, jolla on vakaa vapaan
jodin määrä, nopea ja pitkäkestoinen desinfioiva vaikutus
sekä erittäin hyvin pehmentävä kosmeettinen vaikutus.
Aineen pH on lähellä vetimen omaa pH-tasoa.
Tri-FenderTM VMS-käytössä
Tri-FenderTM on suunniteltu toimimaan täydellisesti
VMS-järjestelmässä. Se toimii täydellisesti VMS:n
suihkutusjärjestelmässä levittäen vetimen päälle täydellisen
suojaavan kerroksen Tri-FenderTM – vedinkastoainetta.
Tri-FenderTM – vedinkastoaine on testattu ja hyväksytty
käytettäväksi VMS:n suihkutusjärjestelmässä. Tri-FenderTM –
vedinkastoaineella ei ole vaikutusta VMS:n herkkiin osiin eikä
se vaikuta laitteiden käyttöikään.
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Tutkimukset ja käytännön testit pitkäkestoisia
– turvalliset ja luotettavat tulokset
DeLaval omistaa maailmanlaajuisesti patentin
ACT-teknologialle – Ainutlaatuinen tekniikka, jonka
kopiointi on mahdotonta

Käytännössä
•
•
•
•

Suihkutettava vedinkastoaine – hyväksytty VMSkäyttöön
Puhdas tuoksu – miedosti haistettavissa
Pakkasen kestävä – ominaisuudet toimivat jälleen
sulatuksen jälkeen
Tri-FenderTM on käyttövalmis suihkutettava tai
kastettava vedinkastoaine

Säilytys
Säilytä alkuperäispakkauksessa, suoralta 			
auringonvalolta suojattuna ja poissa lasten ulottuvilta.
Jos tuote jäätyy, sulata huoneenlämmössä ja sekoita
huolellisesti ennen käyttöä.

Ihonhoito

Tekniset tiedot

•

Käytettävissä olevan jodin määrä

2500ppm

pH-arvo

5-6

•
•
•

Ihoa tasapainottavia ja pehmentäviä aineita
– vetimen ihoa hoitava vaikutus
pH lähellä vetimen ihon pH:ta – vetimen iho ei kuivu
Ihoa hoitavat aineet toimivat jodin kantajana
– vetimen iho kosteutuu uudelleen ja uudelleen
Tätä teknologiaa kutsutaan ACT-tekniikaksi – Advanced
Conditioning Technology.

Viskositeetti
•
Kevyt neste – helppo suihkuttaa ja kastaa
•
Erinomainen peittävyys – desinfioi jopa pienten
poimujen ja ryppyjen sisältä
Desinfiointi
•
Kehittynyt joditeknologia ja I-tech = Patentoitu
vapaan jodin teknologia – Desinfioi vetimen 			
tehokkaasti, mutta lempeästi
•
Optimaalinen aktiivisen jodin määrä – nopea ja laaja
desinfiointi
•
Korkea vapaan jodin määrä – varma desinfioiva
vaikutus kestää pitkään
Tutkimukset ja patentit

on Tetra Laval Holdings & Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity tavaramerkki. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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