
zdraví a výživa zvířat

AQUA-CLEAN

Hygiena pitné vody: životn ě důležité pro zví řata a jejich produkci
Zdravotní stav zvířat je z velké části ovlivněn úrovní hygieny pitné vody, což je faktor, který se velmi často
přehlíží. Napájecí systémy vyžadují pravidelné čištění, jinak dochází k jejich postupnému znečištění
a stávají se tak zdrojem neomezeného růstu bakterií.
Kontaminovanou pitnou vodu nelze často lidským okem rozpoznat, ale zvířata mají zdravotní problémy
a dochází ke snížení jejich užitkovosti. Zvláště u mláďat, kdy je teplota napájecí vody příliš vysoká
a není-li zajištěn dostatečný průtok, existuje vysoké nebezpečí z důvodu bakteriálního pomnožení.

Aqua-clean® - systém hygieny vody s dvojitým šumivým ú činkem
Aqua-clean® je založen na účinné látce peroxidu vodíku, který byl obohacen speciálním komplexem
na bázi stříbra, který splňuje vysoké nároky na čištění napájecích systémů na zemědělských farmách.
Znečištění napájecích systémů je způsobeno usazováním minerálních látek, jako je např. mangan
a vápník. Jedná se ale také o rezidua léčiv, vakcín a jiných aditiv, pokud jsou podávány přes systém
napájení. Aqua-clean® váš napájecí systém dokonale vyčistí.
Jestliže se Aqua-clean® dostane do styku s usazeninami, dojde k reakci a tvorbě bublinek kyslíku,
které nečistoty dokonale uvolní. K tomu je potřeba pomalé, ale velmi silné působení, jinak zůstanou
usazeniny v systému. Je nutné, aby Aqua-clean® působil v napájecím systému minimálně 12 hodin.

SANITACE NAPÁJECÍHO SYSTÉMU

Ošetření pomocí chlóru 

Usazeniny

Bakterie eliminované   
chlorem

Bakterie, které 
zůstávají

Ošetření s Aqua-clean ®

Vzduchové bubliny

Aqua-clean® též zabraňuje růstu bakterií odstraněním její živné půdy. Výzkum byl proveden u Dutch Animal Health Service.
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Blank Hydrogen peroxide Aqua-clean®

Aqua-clean: aktivní v odstran ění živné p ůdy
Růst po 48 hodinách

Escherichia coli

Salmonella enterit idis

Salmonella typhimurium

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Ornithobact. Rhinotracheale
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Balení:
10l kanystry 

zdraví a výživa zvířat
Dávkování:

Čišt ění v systémech mimo provoz (bez p řítomnosti zví řat)
Závisí na stupni znečištění:
Zaveďte do systému 1 – 3% roztok Aqua-clean®.
Ujistěte se, že dochází k odpovídajícímu uvolňování vzduchu ze systému!
Roztok nechejte v systému působit minimálně 12 hodin.

Čišt ění v systémech za provozu (v p řítomnosti zví řat)
Dávkovací čerpadlo nastavte na 1%
Aqua-clean® nadávkujte do vody dle následující tabulky:

Den 1 a 2 Den 3 a 4 Den 5 a 6 Den 7  - 10
Voda Aqua-clean ® Aqua-clean ® Aqua-clean ® Aqua-clean ®

10 litrů 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml

Pravidelná údržba napájecího systému (v p řítomnosti zví řat)
Dávkovací čerpadlo nastavte na 1%.
Aqua-clean® nadávkujte do vody dle následující tabulky:

Po 24 hodin
Voda Aqua-clean ®

10 litrů 100 ml

Nejméně jednou týdně
Vždy po aplikaci vakcíny, léčiv nebo jiných aditiv
Před pravidelnou údržbou systému musíte provést jeho řádné vyčištění!

CHARAKTERISTIKA   Aqua-clean ®

• Odstra ňuje a zamezuje tvorb ě organických usazenin

• Odstra ňuje bakteriím živnou p ůdu a zamezuje tak jejich r ůstu

• Samočinné p ůsobení

• Biologicky rozložitelný

• V roztoku není korozivní

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY 

PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A P ŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU. 
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Kheiron Kheiron s.r.o.
Maroldova 1340
250 82  Úvaly

Tel:  777 551 855, 777 862 848
Tel:  777 285 848, 777 337 848
Fax: 281 981 183

www.kheiron.cz
info@kheiron.cz


