
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deosan Activate Barrier 

A végső védelem: használatra kész jód bázisú 

tőgyfertőtlenítő szer Deosan Activate technológiához 

technológiáhoztechnológiához.

AG216 

Termékleírás 

A mastitis fertőzések 80%-a a környezeti fertőző forrásokhoz köthető. 

A Deosan Activate Barrier sötérbarna, erősen tapadó folyadék, amely 

tartós bakteriális védelemre lett kifejlesztve a környezeti hatások ellen. 

A tőgy bőrét simán és ápoltan tartva nem kínál lehetőséget a 

baktériumoknak a megtelepedésre és fertőzésre. Azonnal lecsökkenti a 

baktériumszámot és a regenerálódási idő gyorsításával csökkenti a stresszt, 

egészségesebb, boldogabb, jobban tejelő állományt eredményezve. 

A Deosan Activate Barrier a magas tapadó képességű tőgyfertőtlenítőkkel 

töltött sok éves kutatómunka eredménye: az eredmény egy 

kompromisszumok nélküli fejés utáni fertőtlenítő amely magas viszkozitású 

védőréteget hoz létre a környezeti veszélyek ellen. 

Legfontosabb tulajdonságok 

• Gyorsan ható biocid amely megfelel a legszigorúbb EN1656

mastitis teszteknek, beleértve a Strep. uberis és E. Coli-t is. Széles

hatásspektrummal rendelkezik.

• Mint a Doesan Activate technológia része, re-aktiválási

tulajdonságokkal rendelkezik, a folyamatos védőhatás mellett.

• A jó láthatóság vizuálisan is ellenőrizhetővé teszi a folyamatot.

• Bőrápoló tulajdonságú: javítja a bőr kondícióját, azt puhán tartva,

köszönhetően a hidratáló és filmképző összetevőknek.

Előnyök 

• Használatra kész, egyszerű és biztonságos

• Nem csepegő jellege miatt nincs pazarlás, gazdaságos

• Hosszan megmaradó védelmet nyújt

• Mastitis és minden egyéb lehetséges környezeti fertőzési forrás

ellen hatékony, így javítja a tej minőségét, miközben a tőgy bőrét

is ápolja.



Deosan Activate Barrier 

Technikai adatok 

Aktivált  Jód Technológia 

- támogatva a BPR (Biocid Products Regulation) szabályozás által

Használat: 

Használatra kész összetétel, ne hígítsuk vagy keverjük! 

Utókezelés: bemártással történik 

Biztonságos kezelés és tárolási információ

A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes 

útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza.  

Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti 

körülményeket, ne tegye ki közvetlen napfénynek. 

Mikrobiológiai adatok 

EN1656 szabványank megfelelt (30 másodperc és 5 perc hatásidő) 

Staphilococcus Aureus , Strep. Uberis és E. Coli ellen. 

Technikai adatok: 

Megjelenés:   sűrű barna folyadék 

Relatív sűrűség:  20°C 1.02 

pH :  4.0 

Elérhető jód:  %   w/w 0.3 

COD:  208.5 gO2/kg 

Nitrogen (N)  2.69 g/kg 

Phosphorous (P)   Nincs 

Forgalmazza: 

Diversey Kft. 

 2040 Budaörs Puskás T. utca 6. 

Tel: 23/509-100

www.diversey.com


