
Kenocid Ultra 

Koncentruotas rūgštinis dezinfektantas, pagamintas 5% peroksiacto rūgšties ir vandenilio peroksido pagrindu. 

Uždaroms (CIP) sistemoms (pieno linijoms) bei melžimo aparatams ir įrangai plauti ir dezinfekuoti. 

 

Produkto savybės: 

 Išvaizda: skaidrus skystis 

 pH (1%): 3.7 

 Tankis (20 ° C): 1,123 kg / l 

 Užšalimo temperatūra: - 25 ° C 

 

Privalumai: 

 turi platų veiklos spektrą 

 veiksmingai sunaikina bakterijas, grybus ir pelėsius 

 gerai valo paviršius, nes jis yra stiprus oksidatorius 

 efektyvus dėl vandenilio peroksido, peroksiacto rūgšties ir acto rūgšties kiekio 

 

Naudojimas  

 

Kenocid Ultra skirtas uždaroms (CIP) sistemoms (pieno linijoms) bei melžimo aparatams ir įrangai plauti ir 

dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu. Naudojamas po kiekvieno melžimo (iki 3 kartų per dieną). 

 

Uždarų sistemų (CIP) dezinfekcija: 

Prieš naudojimą gerai išplauti uždaras sistemas, vamzdžius.  

Naudojami 0,5 % Kenocid Ultra koncentracijos darbiniai tirpalai. Ekspozicijos laikas ne mažiau 5 minučių.  

Po dezinfekcijos kruopščiai nuskalauti sistemas vandeniu. 

  

Melžimo roboto šepetėlių, naudojamų spenių plovimui, dezinfekcija ir plovimas:  

Dezinfekuoti šepetėlius 0,8 % Kenocid Ultra koncentracijos darbiniu tirpalu, naudojant automatinį melžimo 

roboto plovimą. Ekspozicijos laikas ne mažiau 8 minučių.  

 

Melžimo įrangos (melžimo aparato ir melžimo roboto melžiklių, kolektoriaus, melžimo linijos nuo 

melžimo roboto iki aušintuvo) dezinfekcija ir plovimas:  

Melžimo įrangos melžiklių, kolektoriaus dezinfekcija atliekama pamerkimo (panardinimo) būdu. Talpoje 

paruošiamas kambario temperatūros 1,2% koncentracijos darbinis tirpalas, į kurį 1 min. panardinami 

melžikliai, kolektorius. Poveikio laikas – 1 min.  

Automatinė melžimo įrangos dezinfekcija atliekama melžimo roboto pagalba, naudojant 1,2% darbinį tirpalą. 

Poveikio laikas – 1 min.  

 

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo instrukcijos.  

 
Atsargumo priemonės  
Neišpilti į kanalizaciją arba vandens telkinius.Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. Nenaudoti 

pakuotės pakartotinai. Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje. 

Nemaišyti su chloro turinčiais produktais. Nenaudoti lengvųjų metalų (varis, aliuminis ir kt.) paviršiams dezinfekuoti. 

Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto. Laikyti atokiau 

nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. 

 

Gamintojas: CID LINES, Belgija 

Platintojas: UAB VETFARMAS, nemokama linija 8 800 00016, 

tel.: 8 346 67626, www.vetfarmas.lt, info@vetfarmas.lt 

 


