
Oxy Foam® N
ActiveFoam för rengöring och vård av 

spenar före mjölkning

 ActiveFoam för optimal rengöring

 Hudvårdande tillsatser

 Lätt att applicera, göra rent och torka av

APPLICERING
Oxy Foam® N används outspädd.  Fyll skumkoppens

behållare till 2/3 och skaka.  Gör att skummet reser sig

genom att trycka försiktigt på behållaren.  Skummet är redo

att användas på spenarna. Applicera och låt verka i 30 

sekunder innan du torkar av spenen.

VIKTIGASTE EGENSKAPER
Det ActiveFoam som bildas av Oxy-Foam® N täcker

spenarnas yta helt och hållet och möjliggör en lätt

rengöring. Oxy Foam® N har en komplex dermatologisk

sammansättning som mjukar upp, stärker och spänner av 

huden på spenarna. 

FÖRDELAR
Oxy Foam® N vårdar huden på spenarna före mjölkning.  Oxy Foam® N är en 

del i ett program för att förhindra juverinfektioner.  

Oxy Foam® N möjliggör snabb och ekonomisk implementering av god praxis

för rengöring och vård av spenar före mjölkning. 

LOGISTIK

Förpackning: 20 kg 210 kg

Produktkod: 2223600 2335200

EAN-kod: 4028162 223606 4028162335200

Palettisering: 24 dunkar 2 fat

Produkt- och säkerhetsdatablad finns tillgängliga för professionella användare på begäran.

SPECIFIKATIONER

Produktnamn: Oxy Foam® N

Fysisk form

Aktivt ämne

Lukt

pH-värde

Lagringstemp.

Vätska

Mjölksyra

Blommig

2,7±0,3

0 °C – 30 °C

www.ecolab.com



Oxy Foam® N
ActiveFoam för rengöring och desinficering

av juver före mjölkning

 ActiveFoam för optimal rengöring

 Hudvårdande tillsatser

 Lätt att applicera, göra rent och torka av

Välkommen!

Moderna lantbruk bygger på en kunskapsintensiv produktionsprocess med hög effektivitet

och professionell ledning. Modernt lantbruk kräver också höga hygienstandarder med

särskilt fokus på infektionskontroll och förebyggande av korskontaminering. För

lantbrukaren är skräddarsydd bio-säkerhet och hygienlösningar essentiella för gårdens

hållbara framgång.

Ecolab har i många år varit en partner med stort förtroende från lantbruk över hela

världen. Vi arbetar hårt med att utveckla och leverera individuella lösningar som uppfyller

våra kunders exakta krav på ett effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt sätt. Våra

specifika produkter har utformats för att:

• skydda djurs hälsa och förbättra djurens tillvaro

• öka lantbrukets avkastning och styra eller minska kostnader

• skydda kvaliteten på produkten som produceras och säkerställa hög livsmedelssäkerhet

Ett besök från din Ecolab-representant kan förbättra din verksamhet!
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