
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
SensoDip 50 sudėtis užtikrina patikimą ir greitą 
spenių dezinfekciją kartu su pukia spenių priežiūra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Produkto charakteristikos ir privalumai 
Paruoštas naudojimui 
SensoDip 50 yra paruoštas naudojimui vilgiklis, kurį galima naudoti vilgant arba purškiant. 
 
Aukščiausios klasės dezinfekcija 
5000 ppm chlorheksidino  koncentracija ir speciali išliekanti SensoDip 50 sudėtis suteikia ilgalaikį 
efektyvų veikimą prieš mastitą sukeliančius mikroorganizmus. Efektyviai naikina tešmens patogenus. 
Šios savybės patvirtintos EN1656 dezinfekcinių medžiagų sertifikatu. 
SensoDip 50 yra optimali alternatyva kitų vilgiklių netoleravimo atveju. 
 
Puiki odos priežiūra 
Sudėtyje  esantys glicerinas ir lanolinas palaiko spenius minkštus ir lanksčius. Tai sumažina bakterijų 
kolonizavimąsi ir padidina naturalų atsparumą nuo neigiamo aplinkos poveikio. 
 
Puikus matomumas 
Vilgiklis dėka savo ryškios spalvos yra labai gerai matomas ant spenio, todėl net ir praėjus kelioms 
valandoms po panaudojimo, galima matyti, ar suvilgyta tinkamai. 
 
EN išbandytas biocidinis preparatas. 
SensoDip 50 ingredientai yra registruoti pagal Europos Biocidinių produktų direktyvą ir reikalavimus. 
SensoDip 50 atlikti dezinfekciniai (pagal EN1656) bandymai.   
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2. Naudojimas 
Naudojimui paruoštas produktas. 
Neskieskite.
 

Purkškite arba suvilgykite bent 2/3 spenio SensoDip 50 iškart po melžimo. Tinkamai 
išplaukite vilgymo indelį po kiekvieno melžimo.  Naudoti galima neribotą laiką. 
 

3. Produkto informacija 
Sudėtis: 100g yra 0.5g aktyvaus chlorheksidino gliukonato;  
glicerolis, lanolinas. 
Tankis: 1.025 – 1.35 g/cm3 prie 25°C 
pH: 5.0-7.0 prie 20°C 
 
 
 

4.  Specialieji nurodymai 
Biocidus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir produkto 
informaciją! 
BauA Reg. nr. N-35569 
 

5. Laikymas 
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Laikymo metu talpa turi būti sandariai uždaryta. 
Nelaikykite su gyvulių pašarais. 
Laikymo temperatūra:  nuo +2°C iki 30°C.  
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 

7724-5141-000 SensoDip 50  10kg 

7724-5142-000 SensoDip 50  20kg 

7724-5145-000 SensoDip 50  200kg 

7724-5146-000 SensoDip 50  1000kg 

7021-9884-050 Indelis vilgymui 300ml 
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