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Paskirtis:

Spenių vilgiklis pieno rūgšties pagrindu.

Sudaro klampų apsauginį sluoksnį, saugantį spenius tarp melžimų. Palaiko spenių
odos drėgmę, elastingumą, puoselėja ir saugo spenio kanalą nuo įvairių mikroorganizmų
patekimo, sukeliančių mastitą.

Profesionaliam naudojimui.
Produkto savybės ir privalumai:

Dėl sudėtyje esančios pieno rūgšties efektyviai veikia prieš mastitą.

Mažina somatinių ląstelių skaičių.

Ryški oranžinė vilgiklio spalva aiškiai matoma, tai leidžia lengvai patikrinti ar
speniai buvo tinkamai apdoroti vilgikliu. Apdoroti speniai aiškiai matomi iš tolo net
praėjus kelioms valandoms po melžimo.

Speciali konsistencija sudaro plėvelę ir uždaro spenio kanalą, tai leidžia aktyviems
ingredientams veikti ilgiau ir produktą naudoti itin efektyviai ir ekonomiškai.

Palaiko spenių odos drėgmę ir elastingumą, todėl jų paruošimas prieš melžimą
tampa paprastesnis, o karvių išmelžiamumas ir komfortas žymiai pagerėja.

Skatina viršutinio odos sluoksnio atsinaujinimą.

Rekomenduojamas itin sausai ir šiurkščiai spenių odai.

Tinkamas naudoti tiek žiemos, tiek vasaros metu.
Sudėtis:
Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.
Naudojimas (dozės):
Produktas paruoštas naudojimui. Naudokite kambario temperatūros vilgiklį. Įpilkite į
spenių mirkymo indelį. Iškart po melžimo suvilgykite spenius (pamerkite į vilgiklį maždaug 3-4
cm arba tiek, kiek spenio būna melžiklyje). Prieš kitą melžimą nepamirškite nuvalyti tešmens ir
spenių.
Fizinės–cheminės savybės:
Išvaizda: oranžinės spalvos klampus skystis.
Tirpumas, 20 °C temperatūroje: su vandeniu maišosi bet kokiu santykiu
Tankis, g/cm³: 1,030–1,040
p : 4,0
Klampumas 20 0C temperatūroje, mPa : 8981,6
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Darbų saugos nurodymai:
Pavojinga. Smarkiai pažeidžia akis.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija pateikta produkto saugos duomenų lape.
Aplinkosauginė informacija:
Šio produkto sudėtyje esančios paviršiaus aktyvios medžiagos (PAM) yra biologiškai
suyrančios ir atitinka EB ploviklių Direktyvos, EB648/2004 reikalavimus.
Fasavimas ir laikymas:
Fasuojama į plastmasinę tarą po 1, 5 ir 25 l.
Sandėliuoti švariuose sandėliuose atskirai nuo pašarų.
Rekomenduojama saugojimo temperatūra 2–30 °C. Tinkamumo naudoti laikas – 24
mėnesių nuo pagaminimo datos.

