
Концентриран сапун за
почистване на виме Hamra

Ефективно и рентабилно почистване•
Удобен, с начина на прилагане, който желаете: сапун, спрей или пяна

Нежен към кожата на вимето, с различни емолиенти (глицерин, сорбитол и
ланолин) и неутрално за кожата pH

•

wwww.delaval.bg

Сапунът Hamra е силно концентриран сапун за виме без хлор, който е едновременно 
ефективен и икономичен при употреба. Миксът от емолиенти и неутралното за кожата pH 
помагат вимето да бъде гладко и меко. Сапунът Hamra може също да се разрежда, за да 
се създаде много ефективна и стабилна пяна за нанасяне върху вимето.

•

http://wwww.delaval.com


Hamra

Концентриран сапун за
почистване на виме Hamra

Изполвайте този препарат за почистване на виме преди доене под 
формата на сапун, пяна или спрей за почистване и кондициониране 
на вимето!

Тип на продукта Препарат за почистване на виме преди доене

Състав Глицерол, сорбитол, ланолин

Инструкции за употреба
(с плетени кърпи)

1% дозиране. Дозирайте 10 мл  Hamra и напълнете с хладка вода съд с вместимост 10 л. 
Оставете кърпите да се накиснат в разтвора за 15 минути преди употреба. 
Почистете и стимулирайте вимето, като изпозлвате една изцедена влажна кърпа.

Инструкции за
употреба
(мокри кърпи)

Инструкции за
употреба
(спрей/пяна)

10% дозиране. Дозирайте 10 мл Hamra и напълнете с хладка вода съд с вместимост 1 л. 
Внимателно нанесете пяната или напръскайте течността по цялата дължина на цицката.
Оставете от 15 до 30 секунди време за контакт. Внимателно избършете с помощтта на
една кърпа/хартия на крава.

Физическо
състояние и
външен вид

Зелена течност

pH 5,7

Видове 10 и 20 л

Условия за съхранение Съхранявайте в оригиналната опаковка на хладно място, защитено от пряка 
слънчева светлина. Затворете плътно контейнера след употреба. Съхранявайте 
на място, недостъпно за деца.

Copyright notice

1% дозиране за ролка от 600 листа (Drycel) в пластмасова кофа за кърпи DeLaval: 
Пригответе разтвор от 25 мл Hamra с 2,5 л хладка вода. Изсипете този разтвор 
върху хартиената ролка в кофата. Използвайте навлажнената кърпа в рамките на 
една седмица. Почистете и стимулирайте вимето, като използвате една мокра 
кърпа на крава.

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

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

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




