
 

 DR DIP-Clean 
PIELĘGNACYJNE MYCIE I DEZYNFEKCJA  
STRZYKÓW PRZED UDOJEM 

 Koncentrat do mycia i wstępnej dezynfekcji strzyków przed udojem 

 Oczyszcza, uelastycznia i dezynfekuje skórę strzyków przed udojem 

 Możliwe stosowanie: ściereczki lub ręczniki namaczane, aktywna piana lub spryskiwanie 

 Nie zawiera substancji hamujących 

 Produkt wysoce wydajny o przyjemnym cytrusowym zapachu  
 

ZASTOSOWANIE 
Produkt skoncentrowany pienny do pielęgnacyjnego mycia i 
dezynfekcji wymion i strzyków przed udojem.  
 
Stosowany w postaci rozcieńczalnej w ciepłej wodzie przy użyciu 
ściereczek, jednorazowych ręczników, kubka pianowego bądź 
opryskiwania. 
 
Dzięki wysokiej koncentracji, produkt ekonomiczny w użyciu, 
wykazuje doskonałe działanie powierzchniowo-czynne, 
skutecznie usuwa silne zabrudzenia organiczne. 
 



 

 

Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS, Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska, www.draco-bis.pl 
Biuro handlowe: Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, tel. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl 

SPOSÓB UŻYCIA 
Rozcieńczać w ciepłej wodzie bieżącej i stosować w stężeniu:  
• Spryskiwanie strzyków: od 5% do 10% 
• Pianowanie strzyków (kubki pianowe): od 20% do 25% 
• Mycie ręczne: czystą ściereczkę wielorazowego użytku z tkaniny (osobną dla każdej krowy) zamoczyć w roztworze o stężeniu 5% - 10%. Strzyki 
przetrzeć wilgotną ściereczką. Ściereczkę po użyciu należy wyprać. 
 
Ważne. 
Do każdego mycia należy przygotować świeży roztwór. 
Przy użyciu ściereczek z tkaniny lub ręczników papierowych nawilżanych należy pamiętać, aby stosować jedną osobną ściereczkę dla każdej 
krowy. 
 
SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE 
• Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1656:2010, czas kontaktu: 5 minut. 
• Działanie grzybobójcze wg. PN-EN 1657:2010, czas kontaktu: 5 minut. 
 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 
Postać fizyczna   Płyn ciemny żółty 
pH produktu (1%)   5.50 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza Umiarkowana 
Zapach   Cytrusowy 
Substancja czynna   L-(+) Kwas mlekowy 
Magazynowanie   5˚C do 35˚C 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
Produkt do zastosowania profesjonalnego w higienie weterynaryjnej i hodowli zwierząt oraz w przemyśle rolno-spożywczym.  
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności. 
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym MZ nr: 7150/17. 
 
OPAKOWANIE 
Kanister:    5 kg  kod: 10080005 
Kanister:    10 kg  kod: 10080010 
Kanister:    20 kg  kod: 10080020 


