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Bu ürün bilgisi, ürünlerimizin kullanımı ile ilgili olarak size yardımcı olmak ve bilgilendirmek içindir. Bunun içinde bulunan teknik uygulama bilgileri bizlerin 

şimdiki tecrübelerine dayanır ve normal işletme şartları için düşünülmüştür. Özel şartlar için danışmanlık hizmetimiz mevcuttur. Bu baskıdaki bilgiler gibi teknik 

danışmanlık hizmetimiz ve diğer tavsiyelerimiz ürünün bazı belirli özellikleri veya ürüne uygun somut uygulama amacı ile ilgili olarak bağlayıcı değildir. Tam 

burada 5.paragrafa göre satış şartlarımızı hatırlatırız. 
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Teknik Bilgi Formu 
 

calgonit Hoof Care 

 

Tırnak Bakım Ürünü 

 

Ürün özellikleri 
 

 Aloe vera içerir 

 Sürekli geçiş ayak banyosu-havuzu ve sprey uygulaması için uygundur 

 Tesir maddeleri tırnaklara çok iyi nüfuz eder 

 Tırnaklarda çok iyi temizlik ve hijyen sağlar 

 Organik kir partiküllerini çözer 

 Kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir 
 

 

Genel Açıklama 
 

calgonit Klauenbad Premium; inek, at, koyun, keçi, vb. hayvan yetiştiriciliği için özel olarak 

geliştirilmiş, sıvı, tırnak bakım ve hijyen ürünüdür.  

calgonit Klauenbad Premium ile pençelerin temizliği, hijyeni ve bakımı bir üründe birleştirilmiştir. 

İçeriğindeki doğal bakım bileşeni aloe vera toynakları sağlıklı ve pürüzsüz bırakır. calgonit 

Klauenbad Premium'un düzenli kullanımı toynakları elastik tutar. 

Organik asitlerin kombinasyonu sayesinde, calgonit Klauenbad Premium etkin hijyen sağlar. 

calgonit Klauenbad Premium, sürekli geçiş ayak banyosu ve sprey uygulaması için uygundur. 
 

 

Uygulama 
 

Sürekli geçiş tırnak banyosu-ayak havuzu: 

% 3 - 5 uygulama çözeltisi kullanılır. 

 
Akut pençe-tırnak problemleri: 

% 5 uygulama çözeltisi, günde iki kez kullanımda, havuz iki günde bir kez yenilenir. 

 
Rutin uygulama: 

% 3 uygulama çözeltisi, günde iki kez kullanımda, havuz haftada iki kez yenilenir. 

 
Sprey uygulaması: 

% 5 uygulama çözeltisi kullanılır. 

 
Hayvanların ön temizlik ayak banyosundan geçirilerek, 2-3 metre yürüme mesafesi sonrasında,  

calgonit Klauenbad Premium çözeltisi bulunan ayak banyosuna girmesi, toynak-tırnak banyosunun 

(ana ayak banyosu-havuzu) kirlenmesini azaltır ve calgonit Klauenbad Premium'un etkinliğini 

destekler. Ayak banyosunun çözelti seviyesi boynuz derisinin (tırnağın) tamamen çözeltiye gireceği 

şekilde ayarlanmalıdır. Sürünün toynak-tırnak durumuna ve kirliliğe bağlı olarak, ayak banyosu 

yenileme periyodu belirlenir. Normal şartlarda, yaklaşık 100 (ön temizlik banyosu kullanılıyorsa 150) 

hayvandan sonra tırnak banyosunu yenilenir. 

Tavsiye edildiği gibi kullanıldığında ve yeterli seyreltme ile biyogaz tesisleri etkilenmez. 
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Teknik Bilgi Formu 
 

calgonit Hoof Care 

 

Tırnak Bakım Ürünü 

Malzeme Uyumu 
 

Yaygın malzemeler uygulama çözeltisinden etkilenmez. 
 

 

Teknik veriler 

Görünüş : Yeşil sıvı 

Koku  : Solvent gibi 

p-değeri (1%) : - 2,4 
 

 

Referans işlemler 

Depolama: Doğrudan güneş ışığından koruyun. Ambalajı kapalı tutun. 

Depolama sıcaklığı: 3 ila 30 ° C. Raf ömrü min. 12 ay 
 

Kullanmadan önce daima güvenlik veri sayfasını ve ürün bilgilerini okuyun. 

 

 

İçerikler: organik asitler, sürfaktanlar, aloe vera 

 

 

 

 

Sağlık ve güvenlik bilgileri için bu ürünün Güvenlik Veri Sayfasına (SDS) bakın. 


