
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
DermaPré F yra naudojimui paruošta greitai veikianti pieno rūgšties 
pagrindu pagaminta priemonė, naudojama prieš melžimą. Pasižymi 
odai draugišku pH, sudaro tirštas, tankias ir efektyviai veikiančias 
putas idealiam, bet švelniam valymui, tuo pačiu metu produktą 
naudojant ekonomiškai. Spenių paruošimas su DermaPré F – 
tobulas paruošimas melžimui. 
 
 
1. Produkto charakteristikos ir privalumai 
 
Inovatyvus valymas 
Ši naudojimui paruošta ir lengvai putojanti priemonė valo greitai ir 
intensyviai. DermaPré F paruošia spenius melžimui per trumpiausią 
įmanomą laiką. Natūrali veiklioji medžiaga – pieno rūgštis – 
užtikrina aukščiausios kokybės pieną su žemu bakterijų skaičiumui 
ir be jokių nepageidaujamų medžiagų likučių. pH yra idealus 
greitam ir efektyviam valymui. Tai reiškia, kad DermaPré F yra 
švelni odai ir padedanti jai išlaikyti natūralią būklę. 
 
Odos priežiūra 
DermaPré F savo sudėtyje turi odos priežiūros komponentų, kurie 
padeda apsaugoti nuo mechaninio poveikio speniams melžimo 
metu. Karvės natūralus atsparumas aplinkos bakterijoms 
palaikomas aukštame lygyje. 
 
Puikus tolerantiškumas 
DermaPré F yra išbandyta ir pasižyminti optimaliu odos 
tolerantiškumu. 
 
Ekonomiška. 
Naudojant šią paruoštą naudojimui priemonę specialiame putas 
sudarančiame indelyje, sumažinamas priemonės sunaudojimas, 
tuo pačiu metu sutaupoma laiko ir darbo paruošimo melžimui metu. 
Tirštos putos nevarva – išlieka ant spenių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkto informacija 

DermaPré F 
 
Spenių valymo ir odos priežiūros putos tešmens paruošimui prieš melžimą 
 



 

 

 

 

 

2. Naudojimas 
Naudojimui paruoštas produktas. 
Neskieskite.
 

 
Įpilkite DermaPré F į putas sudarantį vilgymo indelį. Keletą kartų greitai 
paspauskite indelį, kol pasirodys tirštos putos ir užpildys indelį iki viršaus. 
Panardinkite spenius pilnai į putas. Palikite 10-iai sekundžių. 
 
Ištirpdytus nešvarumus nuvalykite ProfilacDermacel arba ProfilacDermatex 
tešmens pašluostėmis.  
 

3. Produkto informacija 
Sudėtis: pieno rūgštis, anijoninės medžiagos 
Tankis: 1.05 g/cm3 prie 25oC 
pH: 3.5 prie 25°C 
 
4.  Specialieji nurodymai 
Nepamirškite: naudokite naują servetėlę ar pašluostę kiekvienai karvei. Tai užtikrina puikiai 
paruoštus melžimui spenius. 
Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios DermaPré F sudėtyje, yra biologiškai skaidžios 
ir atitinka EB direktyvos 648/2004 reikalavimus. 
 
5. Laikymas 
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Laikymo metu talpa turi būti sandariai 
uždaryta.  
Galiojimo laikas: ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas tinkamai. 
 
 
Jūsų GEA Farm Sevices specialistas maloniai padės Jums, jei turite klausimų. 
 
Užsakymo informacija 

Katalogo numeris Produktas Kiekis 

7724-5111-000 DermaPré F 10kg 

7724-5112-000 DermaPré F 20kg 

7724-5115-000 DermaPré F 200kg 

7310-9884-030 Putas sudarantis indelis 300ml 

 
Oficialus atstovas Lietuvoje: 

 
 
 
 
 

mante.janoniene@svtechnika.lt 

https://www.svtechnika.lt/gyvulininkystes-iranga 

Tel. +370 612 25 733 

 

tadas.jaramicius@gea.com 

https://www.gea.com/en/dairy-farming/ 

Tel. +370 656 77 367 

 


