
Hamra Soap - mydło do mycia
wymion
Hamra Soap to wysokiej jakości mydło do mycia strzyków przed dojem. Jest bardzo

wydajne i ekonomiczne w stosowaniu. Mydło ma pH neutralne dla skóry dzięki czemu

nie podrażnia jej. Zawiera substancje pielęgnujące naskórek, co pozwala utrzymać

go w dobrej kondycji - skóra pozostaje miękka i nawilżona. Hamra Soap może być

także stosowana w formie piany do mycia strzyków. Piana ma dobre właściwości

myjące, nie ścieka ze strzyka.

Ekonomiczne i skuteczne mycie•
Wygodne w stosowaniu: piana lub roztwór•
Łagodne dla skóry, z zawartością gliceryny, sorbitolu i lanoliny.•
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Hamra Soap - mydło do mycia

wymion
Stosuj Hamra Soap do mycia strzyków przed dojem w formie piany lub
w roztworze z wodą podając kubkiem do dippingu lub przez
spryskiwanie.

Typ produktu Środek do mycia strzyków przed dojem

Skład Gliceryna, sorbitol, lanolina

Stosowanie (ręczniki

tekstylne)

Stężenie roztworu: 1% Rozpuść 10 ml Hamra Soap w 10 litrach ciepłej wody. Namocz ręczniki

pozostawiając je przez 15 minut w roztworze przed użyciem. Wytrzyj wyżętym ręcznikiem dokładnie

każdy strzyk. Stosuj jeden ręcznik na krowę.

Stosowanie (ręczniki

papierowe)

Stężenie roztworu: 1%, ręcznik papierowy Drycel - najlepiej w wiaderku dozowniku DeLaval:

Przygotuj roztwór: rozpuść 25 ml Hamra Soap w 2,5 litra ciepłej wody. Do wiaderka włóż rolkę

ręczników papierowy, następnie nalej rozpuszczone mydło. Zużyj ręczniki w ciągu tygodnia.

Wycieraj dokładnie każdy strzyk wilgotnym ręcznikiem, stosuj jeden ręcznik na krowę.

Stosowanie (spryskiwanie /

piana)

Stężenie: 10%. Rozpuść 10 ml Hamra Soap w 1 litrze ciepłej wody. Nałóż starannie wytworzoną

pianę lub spryskuj strzyki preparatem pamiętając by pokryć je środkiem na całej długości.

Odczekaj 15 do 30 sekund by preparat zadziałał. Wytrzyj dokładnie każdy strzyk stosując

oddzielny ręcznik tekstylny lub papierowy.

Postać fizyczna i wygląd: Płyn, kolor morski

pH 5,7

Opakowania Dostępne pojemności: 10 L, 20 L

Przechowywanie Przechowywanie w oryginalnych zamkniętych pojemnikach w chłodnym miejscu bez

bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed dziećmi.

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji
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