
 
 

Oxyfoam 
 

Beskrivelse Flydende, skummende yveraftørringsmiddel til 

 anvendelse umiddelbart før malkning 

 
Produktfordele • Effektiv rengøring af patter før malkning med aktivt skum 

 • Allergitestet og meget hudvenlig, efterlader patterne 
bløde og smidige 

 • Ingen risiko for bakteriespredning 

 • Brugsklart, let at anvende sammen med skumkop 

Egenskaber 
 
Koncentrat Udseende: Klar, farveløs væske * 

 Opbevaring: 0°C til 30°C 

 Holdbarhed: 9 måneder 

 Opløselighed: blandbart med vand i alle forhold 

 Vægtfylde/20°C: 1,020 − 1,060 g/cm3 * 

 P-indhold: 0,02 % 

 N-indhold: 0,0% 

 COD: -- mg O2/g 

 Flammepunkt: > 100°C 

Brugsopløsning pH: 2,4 − 3,0 * 
(koncentrat, 20°C) 

 Skumkarakteristik: skummende 
 * Parametre til brug ved indgangskontrol 

 
 
Korrosionsforhold Kan anvendes på alle almindeligt forekommende materialer
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Anvendelse Oxyfoam anvendes til køer, får eller geder til rengøring af patter 
umiddelbart inden malkning.  

 Den specielt designede skumkopflaske fyldes 2/3 med Oxyfoam. 
Skumkopflasken rystes og der trykkes på flasken, således at der 
kommer skum op i koppen. Tryk til den er fyldt op over kanten.  

 Skummet påføres ved holde skumkoppen op omkring patten. 
Efter endt indvirkningstid aftørres skummet med engangs-
servietter eller med en ren tør klud. 
Resultatet er rene, tørre, bakteriefri patter klar til malkning. 

  
 Koncentration koncentreret 
 Brugstemperatur: koldt   
 Indvirkningstid: ca. 30 sekunder.  
 Forbrug ca. 1,3 l / ko / år 
  
 
Vigtigt! Vær opmærksom på risikoen for sammenblanding, herunder 

blanding i afløb, af forskellige typer kemikalier ved anvendelse. 
F.eks. vil der være risiko for dannelse af farlige klorgasser ved 
samtidig brug af klorholdige og syreholdige produkter. 
 

 Vær ligeledes opmærksom på risikoen for påvirkning af 
 rensningsanlæg og andre biologiske systemer ved udledning 
 af kemikalieholdigt spildevand - specielt ved anaerobe eller 
 mindre rensningsanlæg. Dette gælder især ved udledning af 
 biocide produkter og produkter med højt eller lavt pH. 
  
Godkendelse  Fødevaredirektoratet: 

- journal nr. 581.1520-0211 
(Rengøringsmiddel til brug for yverhgiejne før malkning) 
 
 

Sikkerhed Faremærkningen på Oyyfoam er: ingen mærkning 
 

For relevante risiko- og sikkerhedssætninger henvises til den  
tilhørende 16-punkts leverandørbrugsanvisning. 

 
Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor aktuelle viden og erfaringer. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for definerede egenskaber eller 
for egnetheden til et specifikt formål. Endvidere, grundet en række parametre som kan påvirke brugen af vore produkter, fritager dette ikke brugeren for 
selv at undersøge produktets anvendelighed og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger som skal træffes. Yderligere skal en mulig krænkelse af 
patentrettighederne undgås.   
 
(Version maj 2002 – erstatter januar 2000) 
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