
Дезинфектант за копита 
4Hooves

• Доказана ефективност

• Силно почистваща формула

• Безопасен за потребителя и околната среда

• Подходящ за вани за копита и за пръскане

www.delaval.bg

4Hooves е концентриран дезинфектант за копита, съставен от ново 
поколение квартерни амониеви съединения и органична киселина.
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Инструкции за употреба
Вана за копита:

Напръскване:

Разтворите за вани за копита се базират на третирането на 200 крави, след което се 
препоръчва разтворът за вани да се замени с пресен. За вана за копита от 200 л, смесете 
добре 2 л 4Hooves с 200 л вода (1% разтвор). За най-добри резултати използвайте 
ежедневно.
Пригответе пресен разтвор на 4Hooves, като смесите 30 мл 4Hooves с 1,2 л вода (2,5% 
разтвор). Изплакнете копитата обилно с вода или DeLaval HC40, за да отстраните 
калта и оборския тор. След това обилно напоете всяко копито и петата на кравата с 
разтвора. Пръскайте до постигане на благоприятни резултати. Ако разтворът се замърси, 
изхвърлете и пригответе пресен разтво за пръскане 4Hooves.

Условия на съхранение Изплакнете всички измерващи устройства и съхранявайте на недостъпно за деца място. 
Съхранявайте далеч от пряка слънчева светлина. Не съхранявайте в близост с храна или 
фураж. Не съхранявайте в близост до топлинни източници. Съхранявайте дезинфектанта 
плътно затворен, когато не го използвате. Не използвайте повторно празен контейнер. 
Изплакнете контейнера, преди да го изхвълите по безопасен начин.

Състав Амониев хлорид, солна киселина

4Hooves е концентриран дезинфектант за копита, съставен от ново 
поколение квартерни амониеви съединения и органична киселина. 
Действието на 4Hooves е доказано както с лабораторни тестове, 
така и в практиката, че намалява разпространението на брадавици 
по копитата. Не само, че е еднакво ефективен в сравнение с медния 
сулфат, но и 4Hooves е безопасен за крайните потребители и околната 
среда.

За поръчки - www.delaval.bg или на посочените телефони:

Северна Централна България:
гр. Долни Дъбник: 0888 738 293

Северозападна България:
гр. Монтана: 0887 705 944

Североизточна България:
гр. Русе: 0887 705 488

Южна България:
гр. Стара Загора: 0887 705 181

Югозападна България:
гр. София: 0884 662 072
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