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Aqua Clean
Az Aquaclean a teljes itatórendszer tisztítására szolgáló hatékony készítmény,
amely használható a termelési ciklus alatt és után egyaránt.
Az Aquaclean egy rendkívül stabil hidrogén-peroxid bázison alapuló, biológiailag lebomló, oxidáló
hatású tisztítószer, mely nem tartalmaz toxikus vagy karcinogén összetevőket. Mivel nincsen
szerves sav tartalma, ezért kevésbé van agresszív hatása az ivóvízrendszerre és az állatokra és
valamennyi itatórendszer esetében alkalmazható. Használata után nincsen várakozási idő és
vízben tökéletesen oldható.
Felhasználási javaslat:
Üresen álló istállók esetében
Az Aquaclean 1-3% -os arányban történő alkalmazása javasolt (1%=1 liter A quaclean 100 liter vízhez). A
termék pezsegve végez tisztítási művelet et.
Biztosítsuk, hogy az itatórendszer üres legyen (víztelenítsük a csővezetéket, zárjuk el az adagolót
és/vagy biztosítsuk, hogy a tárolótartály üres legyen)
Töltsük fel az itatóvez etékeket ezzel az oldattal addig, amíg az itatóvonalak végén habzó reakció nem
jelenik meg, majd az itatórendszer végét zárjuk el.
Mindegyik szelepet/szopókát nyomjunk be egyszer, illet ve a csészéket töltsük fel.
Hagyjuk az oldatot a vezet ékben egy éjszakára. Másnap nyissuk ki az itatórendszer végén a vezetéket
és öblítsük át az itatórendszer háromszoros kapacitásának megfelelő mennyiségű, tiszta vízzel.
Zárjuk el a vezetéket és újból nyomjunk be minden szelepet/sz opókát egyszer.

Termelési ciklus alatt
Az itatórendszer használat során is tisztítható. Mindig 0,005% -os (=50 ml 1000 liter víz hez) adaggal
kezdjünk, melyet két naponta 50 ml-rel emeljünk meg, amíg a maximális 0,025% -ot (=250 ml Aquaclean
1000 liter vízhez) el nem érjük. A szennyeződés típusától és mértékétől függően, az eljárást kb. 10 naponta
ismételjük meg.

Megelőző kezelés
Gyakorlat ban a kiegészítők (gyógyszerek, takarmány kiegészítők ) gyakran számottevő szennyez ődést
eredményeznek az itatórendszerben. Az Aquaclean használatával ez könnyen megelőzhető:
Pl: a kiegészítő után köz vetlen történő 50 -100 ml Aquaclean /1000 liter víz adagolással megelőzhető a
lerakódások kialakulása a csővezet ékben.

Kiszerelés: 10 l-es műanyag kannában.

