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Intra Hoof-fit Spray
Klar til bruk-sprayløsning for optimal klauvpleie
á	 Klar til sprøyting og kompatibel med alle sprøytesystemer
á	 Sterk vedheft selv på våte klauver
á	 Lang kontakt tid
á	 Fri for formalin,antibiotika, og syre
á	 Ku og brukervennlig
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Sterk vedheftskraft
Den unike utviklingen er et spesielt opprettet “perle-nettverk” som
holder de aktive stoffene homogene i løsningen og sikrer at
produktet festes fast til klauven. Sprøyting på klauven sikrer lang
kontakttid ved lavere dosering. adhesjonen er utmerket selv på våt
hud eller klauv. Ved bruk av Intra Hoof- fit Spray reduseres
avfallet som skyldes avrenning på gulvet.

Klar til bruk-spray for alle sprøytesystemer
I de siste årene har melkebrukene lett etter alternativer for å
erstatte eller avvikle fotbad metoden. Foruten individuell sprøyte
behandling med lavtrykks Matabi-sprøyte eller en annen
automatisk sprøyte, har behandling av hele flokken blitt stadig mer
populært. Sistnevnte involverer bruk av spraysystemer i
melkeroboter og sprøytematter. Intra Hoof-fit Spray er utviklet for
bruk i alle disse applikasjonene og fungerer ved alle årstider.

Intra Hoof-fit Spray har følgende fordeler:
• Klar til bruk - ingen blanding nødvendig!
• Tidlig oppdagelse av halthet, mer fokus på klauver med
  ukentlige sprøytebehandlinger.
• 100% ren løsning - hver klauv får produktet uforurenset av
  klauver fra andre kyr.
• Miljøvennlig - god vedheft bidrar til å redusere produktdosering
  og minimere spill på gulvet.
• Trygg å bruke - ingen formalin, antibiotika, syrer eller sterk lukt.
• Enkel produktgjenkjenning - klebrighet og grønn farge sikrer at
  ingen klauv utilsiktet utelates.
• Optimal viskositet - Produktets gode flyteevne forhindrer
  blokkering av sprøytedyser.

Matabi-sprøyten er bygget av slitesterke deler og har et godt bruks
omdømme. Bruken av Matabi-sprøyten eller den automatiske
sprøyten anbefales for den beste opplevelsen med Intra Hoof-fit
Spray.

Vi anbefaler at du bruker vår Intra Hoof-fit Bath i forbindelse med
de ukentlige sprøytebehandlingene for å optimalisere klauvhelsen.
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Kyr med halthet trenger spesiell omsorg og oppmerksomhet. Bruk
en profesjonell klauvskjærer til å behandle dyrene dine før du
implementerer en sprøyting- og / eller fotbadbehandling.

Hvordan bruke Intra Hoof-fit Spray

  1. Fortynn ikke dette ferdige produktet.

  2. Skyll klauvene og de inter-digitale områdene
                                med vann hvis nødvendig, for å forbedre
                                hudkontakt.

  3. Påfør Intra Hoof-fit Spray på baksiden og i
                                de inter-digitale områdene på bakbeina ved
                                hjelp av Matabi lavtrykkssprøyte eller en
                                hvilken som helst automatisert sprøyte.

 
  4. Bruk Intra Hoof-fit Spray en gang per uke.
                                Ved første behandling, anbefales to ganger
                                per uke. 
 

 
Sammensetning
• Kobber og Sink mineraler
• Aloe plante ekstrakt
• Hudpleiemidler
• Spesielle adhesjonspromotorer
• Isopropanol

Tilgjengelig pakningsstørrelser:
10-20-200 Liter
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