SELKO®-4Health
Egészségjavító víz

Felkészült a bélegészség elérésére

A Selko®4Health készítmény adatlapja
Általános leírás
A Selko-4Health szinergista hatású szabad és pufferolt szerves savak és középhosszúságú szénláncú zsírsavak
keveréke. Ennek köszönhetően különösen hatásossá teszik a készítményt az állatok bélcsatornája és az ivóvízben
előforduló Gram pozitív (pl.: Clostridium és a Staphiylo-coccus) és Gram-negatív baktériumok (például az E. coli és
a Salmonella) ellen. A gyomor pH-jának csökkentése révén a készítmény javítja az emésztést is. A Selko-4Health
készítményben lévő pufferolt savak pedig a bélcsatornában való hatékony működést biztosítják. A Selko-pH e
hatásai összességében javítják a bél egészségi állapotát és az állatok teljesítményét.
Összetevők
• E 236 Hangyasav		
• E 260 Ecetsav		
• E 280 Propionsav		

• E 295 ammónium-formiát
• E 484 gliceril polietilén-glikol ricinoleát
• kókusz/pálma zsír desztillátum

Jellemzők
• Szín: sárgásbarna
• Megjelenési forma: Folyadék
• Oldhatóság: Vízben oldható
• pH: 2,6-3,2
• Fajsúly: 1,056–1,086 kg/l
• Maró hatású, korróziót okozó
Ajánlott adagolás
A Selko®-4Health dózisa 1000 liter ivóvízre
Malac

1,0–1,5 kg

Koca/hízó

1,0 kg

Broiler

0,5 kg

Tojó

0,7-0,8 kg

SELKO®-4Health
Egészségjavító víz

Engedélyezés
A készítményt Hollandia Mezőgazdasági Minisztériuma engedélyezte, szabadon forgalmazható és exportálható. Minden összetevője megfelel az Európai Bizottság engedélyezési normáinak. Engedélyszám: αNL
15.256
Biztonság
R- és S-mondatok:
• R34 Égési sérülést okoz.
• R37 Izgatja a légutakat.
• S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
• S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
• S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
• S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni).
Tárolás
Tárolás:		
Eltarthatóság:

–10 °C feletti hőmérsékleten tartandó.
Megfelelő tárolási körülmények esetén a gyártás dátuma után két évig.

Csomagolás
• 1000 kg-os alaktartó konténerekben (IBC)
• 225 kg-os hordókban
• 25 kg-os kannákban
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