PRODUKTER TIL BRUG EFTER MALKNING
Hvis du vil være sikker på, at du har gjort det bedste for dine
køer, så er Valiant Barrier lige produktet for dig!

Produktets antibakterielle stoffer virker, så snart produktet er påført. Klordioxid
leverer øjeblikkelig desinfektion med det primære formål at fjerne alle de
smitsomme bakterier, der er tilbage på pattehuden efter malkning. Denne
efterfølges så af en længerevarende desinfektion med Valiant Barriers
dobbeltsystem med klordioxid og mælkesyre, som arbejder hårdt i flere timer
efter hver påføring på at reducere niveauet af levedygtige miljøbakterier, som
sætter sig på patten.
Desinfektionsniveauet på patten, genereret af Valiant Barrier, er over 5 log,
hvilket betyder en reduktion i bakterier på mindst 99,999% - og denne store
reduktion opnås selv ved tilstedeværelsen af organisk materiale på gården,
ikke kun i laboratoriet! Valiant Barrier er bemærkelsesværdigt resistent overfor
påvirkning af gødning, ja selv mælk, og produktet fortsætter med at arbejde
hårdt, selv når det udsættes for 20% kontaminering.
Desuden danner Valiant Barrier en fremragende, fleksibel, fysisk bar riere
på patten. Hvis produktet påføres patten indenfor 30 sekunder efter at
malkesættet er aftaget, dækker denne barriere ikke kun ydersiden af patten,
men den danner også en prop, som effektivt forsegler pattespidsen, og
derved danner det mest effektive forsvar mod alle bakterier. Valiant Barriers
antibakterielle egenskaber komplementeres af optimale hudplejende
egenskaber. Efter længere tids brug bliver patterne bløde og glatte, og
bakterierne får mindre plads til at gemme sig på, og der er en synlig reduktion
af hudproblemer.
Ud over dette, er Valiant Barrier udviklet, så hver pat er dækket af den rigtige
mængde produkt uden overskydende spild. Når Valiant Barrier løber ned
over patten, bliver den fortyndet grundet produktets varierende viskositet,
så produktet trænger ind i selv de mindste kroge og sprækker. Straks efter
at pattedyppebægeret er fjernet, bliver produktet tykkere og hjælper med at
generere en fysisk barriere samtidig med, at det sikrer et minimum af dryp.
Valiant Barrier har en tydelig grøn farve, så de køer i stalden, der mangler at
blive dyppet, let kan identificeres.

Valiant Versatile – et meget alsidigt produkt!
Valiant Versatile kan enten dyppes eller sprayes og anvendes hovedsageligt til
desinfektion efter malkning, men kan dog også anvendes til desinfektion før
malkning.
Valiant Versatile har alle Valiant Barriers antibakterielle egenskaber, bare ingen
fysisk barriere. Klordioxid leverer øjeblikkelig desinfektion med det formål at
fjerne alle de smitsomme bakterier, der er tilbage på pattehuden efter malkning.
Denne efterfølges så af en længerevarende desinfektion med Valiant Versatiles
dobbeltsystem med klordioxid og mælkesyre, som i flere timer efter påføring
reducerer niveauet af levedygtige miljøbakterier, som sætter sig på patten.
Desinfektionsniveauet på patten, genereret af Valiant Versatile, er over 5 log,
hvilket betyder en reduktion i bakterier på mindst 99,999% - og denne store
reduktion opnås selv ved tilstedeværelsen af organisk materiale på gården,
ikke kun i laboratoriet! Valiant Versatile er bemærkelsesværdigt resistent overfor
påvirkning af gødning, ja selv mælk, og fortsætter med at arbejde hårdt, selv når
det udsættes for 20% kontaminering.
Valiant Versatiles antibakterielle egenskaber komplementeres af optimale
hudplejende egenskaber. Efter længere tids brug bliver patterne bløde og
glatte og bakterierne får mindre plads til at gemme sig på, og der er en synlig
reduktion af hudproblemer.

VALIANT Barrier

Simpelthen det bedste dyppeprodukt
til efter malkning!

• Dobbelt op af antibakterielle stoffer samt en
fysisk barriere = maksimal desinfektion og
beskyttelse
• Klordioxid dræber bakterierne øjeblikkeligt
• Synergien fra de dobbelt-antibakterielle
stoffer giver desinfektion i flere timer
• Fleksibel barriere giver fysisk beskyttelse
• Aktiveret ved tilsætning af katalysator
• Fås i 20 og 200 liter emballage

Giver den bedst mulige beskyttelse
til yversundheden hos moderne,
højtydende malkekøer

VALIANT Versatile
Alle Valiant Barriers egenskaber,
bare ingen barriere
• Valiant Versatile kan dyppes eller sprayes
• Dobbelt op af antibakterielle stoffer giver
maksimal desinfektion
• Klordioxid dræber bakterierne øjeblikkeligt
• Synergien fra de dobbelt-antibakterielle
stoffer giver desinfektion i flere timer
• Aktiveret ved tilsætning af katalysator
• Fås i 20 og 200 liter emballage

Valiant Versatile –
fremragende pattedesinfektion

Valiant Versatiles varierende viskositet - egenskaben, der betyder, at den fortyndes, mens den løber ned over patten, og bliver
tykkere, når bevægelsen aftager - sikrer, at produktets virksomme stoffer kommer ind i alle kroge og sprækker og desinficerer selv
de sværest tilgængelige områder, hvor de mindste bakterier gemmer sig.
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