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Intra Hydrocare
Det mest effektive rengjørings og 
desinfiseringsmiddelet for drikkesystemet
• Kraftig og effektivt rengjørings- og desinfiseringsmiddel
• Fjerner organisk forurensning og mangan avleiringer
• Gjelder i alle drikkesystemer
• Trygt for mennesker, dyr og materialer
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For praktiske løsninger

Det mest undervurderte problemet i intensiv oppdrett er 
drikkevannskvalitet. Bønder vurderer ofte drikkevannet 
basert på kvaliteten ved kilden, mens kvaliteten på det 
faktiske drikkevannet i drikkesystemet ofte inneholder 
mange patogene mikroorganismer.

Det er en stor misforståelse at problemer kan forebygges ved 
å desinfisere vannet med klorerte midler eller syrer.

Rengjøring er viktigere enn desinfeksjon
For å forhindre dyrene i å bli syke på grunn av forurenset 
drikkevann, er det svært viktig å fjerne biofilm fra 
drikkevannssystemer. Det legges til medisiner, vaksiner og 
kosttilskudd til drikkevann som skaper en biofilm som 
medfører organisk forurensning av drikkevann. Biofilm er 
avlsmiljøet for patogene mikroorganismer. I tillegg, i 
biofilmen, er disse mikroorganismer ofte beskyttet mot 
desinfeksjonsmidler. Fjernelse av biofilmen, fjerner 99% av 
alle mikroorganismer, og patogener vil ikke ha en sjanse til 
å beskytte seg mot desinfeksjonsmidler.

Dobbel handling
Intra Hydrocare er spesielt utviklet for rengjøring av 
drikkevannssystemer og har en dobbel handling:

* Den fjerner hele biofilmen fra drikkevannssystemet
* Et rent drikkesystem bidrar til optimal
drikkevannskvalitet.

Rengjøring av drikkevannssystemet i nærvær av dyr

Intra Hydrocare er svært egnet for rensing av 
drikkevannssystemet i nærvær av dyr. Hydrocare påvirker 
ikke smaken av vannet og er også svært effektiv ved lave 
konsentrasjoner.

Bruk

Rengjøring  av drikkesystemer i tomme bygninger: Bruk 
en konsentrasjon på 1-3% Intra Hydrocare, og la den være 
en natt i drikkevannssystemet. Sørg for at det alltid er 
luftflukt i drikkevannssystemet.
Rengjøring av operative bygninger: Begynn med en dose 
på 50 ml per 1.000 liter drikkevann og øk denne dosen hver 
2. dag med 50 ml til en dose på 250 ml per 1000 vann. Ved
alvorlig
Forurensning av biofilm / patogen bakterier, anbefales det
en vannanalyse og først rengjør systemet når dyrene ikke er
tilstede.
Dosen på 50-100ml per 1.000 liter drikkevann kan brukes
som vedlikeholds dose.

Registrasjoner
Intra Hydrocare  har meget omfattende registrering og er 
registrert hos CTGB (nederlandsk styret for godkjenning av 
plantevernmidler og biocider) for følgende bruksområder:

* PT2 (privat bruk og folkehelse)
* PT3 (Veterinær bruk)
* PT4 (mat og dyrefor)
* PT5 (Drikkevann for dyr)

På CTGBs nettside kan du finne ut om et produkt er 
registrert og hvilke bruksområder produktet kan brukes 
til (www.ctgb.nl).
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