
Kraftig alkalisk skum for rengjøring 
 av husdyrrom 

Powerfoam) 
• Løser opp alle typer fett og smuss effektivt

• Perfekt forberedelse for god desinfeksjon

• Sterk heft til vegger

• Reduserer antall patogene bakterier

• Hindrer spredning av sykdommer

For practical solutions www.intracare.nl 



Kraftig alkalisk skum for rengjøring  
 av husdyrrom 

'-----------------•h\ib Power Foa� ..._ ___________ ___, 

lntra Power Foam er en del av lntracare's desinfiserings pro

gram ( lntra - Clean). Dette samlede programmet lar bønder 

arbeide i henhold til de nyest krav og regelverk for optimal 
matsikkerhet og hygiene 

Programmet tilbyr 3 produkter lntra-Clean 

lntra 

   Intra     Power Foam  (skum)        

Multi-des (desinfeksjonsmiddel)

• lntra    Hydracare ( rengjøring og desinfeksjon av
      drikkesystemer)           

lntra Power Foam er et sterkt alkalisk skum rengjøringsmiddel 

ideelt for mer krevende rengjøring , men også perfekt egnet for 

periodisk rengjøring av fjøs. lntra Power Foam har en sterk 

vedhengskraft som garanterer en lang kontakt tid med den 

skitne overflaten . Dette gjør at de aktive komponentene i 

lntra Power Foam gir god anledning til å trenge inn i 

møkkete områder. Dette gjør det mulig for oppløsning og 

fjerning av vanskelig smuss som fett . Dette gjør at 

sykdomsfremkallende mikroorganismer som gjemmer seg i 

denne skitten har ingen sjanse til å utvikle seg videre. 

Rengjøring med lntra Power Foam er en utmerket 

forbehandling for senere desinfeksjon. 

Bruk: 

lntra Power Foam kan brukes i et stort utvalg av utstyr for å 

påføre skum. Bruk en konsentrasjon på 3 til 5% , avhengig av 

mengden av smuss som skal fjernes. 

lntra Power Foam kan trygt brukes på betong, stein, rustfritt 

stål og plastoverflater. Med metaller som aluminium og ube

handlet stål, anbefaler vi å teste lntra Power Foam på et lite 

areal først.

En 3-5% oppløsning av lntra Power Foam gir et godt , kompakt 

skum som vil fullstendig dekke overflaten. Skummet påføres 

og vil lett feste seg til overflaten i 5 til 10 minutter uten pro

blemer og renne ikke av. 

For practical solutions 

I løpet av denne perioden, vil løsningen ikke tørke opp. Dette 

gjør at den kan lett vaskes bort etterpå. 

Bakterie / sopp 
Konsentrasjon og desinfiserings kraft 
E.Coli 3% konsentrasjon gir en log 3 kill rate 

innen5 minutter 

Aspergillus Ni- 3% konsentrasjon gir en log 3 kill rate 

ger innen 5 minutter 

Staphylococcus 3% konsentrasjon gir en log 3 kill rate 

Aurus innen 5 minutter 

Instruksjoner: 
1. Fei området rent

2. Forbered en 3 - 5% lntra Power Foam konsentrasjon (med 
kaldt vann)

3. Påfør skum med et minimums trykk på 3 bar. Mengden av 

skum som dannes avhenger av hvilket trykk-og sprøy

teavstand som benyttes

4. Påfør et tynt lag med skum

5. Kontakt tid: 10 til 20 minutter

6. Vask bort skum, arbeid fra topp til bunn. Gjør dette helst 
med lavt trykk og mye (varmt) vann

7. Når fjøset er fri for dråper og pytter, desinfiseres bygningen 
med lntra Multi-Des GA.

lntra Power Foam leveres i: 
- 11 kg kanne 22 kg kanne 220 kg fat, 1100 kg beholder.

lntra Power Foam er produsert under GMP + retningslinjer 

www.intracare.nl 




