
Oxy Foam N
Spentvätt med aktivt skum

Särskilt effektiv metod för rengöring av spenar

Mjukgörande effekt på spenhuden

Allergitestat och hudvänligt

Lätt att applicera och att torka av

Är i överensstämmelse med Biociddirektivet

De skummande komponenter i Oxy Foam N är speciellt designat till att generera ett blött skum.
Skummet har avancerande tekniska egenskaper när det antingen används tillsammans med Ecolab’s
skumkopp eller Jetfoamer. Den konstanta bildningen av mikro-bubblor från skummet utgör tillsammans
med den utsökta tvålen en komplett produkt som effektivt tar bort både smuts och bakterier från
spenhuden.
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Oxy Foam N - skummande spentvätt!
En aktivt verkande skum med många fördelar.

Oxy Foam N´s skummande komponenter är utvecklat speciellt med
henblik på att bilda ett “blött” skum som tillsammans med Ecolab´s
tekniska utrustning.

kan användas både manuellt med en skumkopp eller med det automatiska
systemet Jetfoamer.

De kontinuerliga bubblorna i skummet arbetar i kombination med den
speciellt utvecklade tvåle som har en extra god vidhäftningsförmåga,
tillasammans och bidrar till en fullständig lösning av smuts från
spenhuden.

Det aktiva skummet förebygger på fortrindligvis krydsinfektioner og er på
anerkendte laboratorier testet og fundet særdeles hudvenlig. Produktet har
grundet sin særlige opbygning ligeledes en dokumenteret hudplejende og
blødgørende effekt.

Oxy Foam N är en skummande tvål som tillgodoser både arbetssmiljö
Såväl som huden på både spenarna och mjölkarens händer.

Sätt på skummet på
spenarna.

Låt skummet verka 5-15 sek.
Förmjölka eventuellt före
avtorkning.

Torka av skummet med
engångspapper
eller en ren mjölktrasa.

Rena och torra spenar
Fria från skadliga bakterier

Så enkelt är det...

Förberedelsen innan
Användning är enkel...

Fyll upp flaskan 2/3 med Oxy Foam N.

Skruva på skumtoppen på flasken och skaka i
ca. 15 sekunder.

Skumkoppen är nu klar för användning.

Du använder ca. 1,2 liter Oxy Foam N per ko pr
år.


