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MIDA AGRI 815 PRE OX 
Tekutý kyslý prípravok s oxidačným účinkom 

pre ošetrenie mliečnej žľazy pred dojením 

 
 
CHARAKTERISTIKA  
 
MIDA AGRI 815 PRE OX je tekutý penivý kyslý čistiaci prípravok s kozmetickými 
vlastnosťami určený na ošetrenie mliečnej žľazy dojníc pred dojením. 
 
MIDA AGRI 815 PRE OX obsahuje kyselinu peroctovú a kyselinu octovú v unikátnom spojení 
so zložkou peroxidu vodíka, povrchovo aktívnymi látkami, glycerínom a kožu zvláčňujúcimi 
kondicionérmi. 
 
Zloženie prípravku MIDA AGRI 812 PRE OX zaisťuje optimálnu rovnováhu medzi: 
-čistiacim účinkom zaisťujúcim odstránenie aj veľmi silných nečistôt zo strukov 
-oxidačným účinkom vďaka prítomným zložkám na báze aktívneho kyslíka a kyslému 
prostrediu s nízkou hodnotou pH 
-zvláčňujúcim a hydratačným účinkom spolu s efektom ochrany kože strukov 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
MIDA AGRI 812 PRE OX je určený na okamžité použitie pre ošetrenie mliečnej žľazy dojníc. 
Pred každým dojením sa struky osuší a potom struk za strukom ponorí do špeciálnej 
nádobky s originálnym prípravkom vo forme peny bez akéhokoľvek riedenia. 
 
Po potrebnej dobe pôsobenia peny prípravku je nutné odstrániť zvyšky nečistoty s 
prípravkom za pomoci vhodných, najlepšie jednorazových, utierok. 
 
 
VLASTNOSTI PRÍPRAVKU 
 

Zloženie kyselina peroctová, kyselina octová, peroxid vodíka, 
povrchovo aktívne látky, glycerín, kondicinonéry 

Vzhľad číra kvapalina 

Farba bezfarebná 

Zápach charakteristický po peroctovej kyseline 

pH (100%) 4,0 ± 0,5 

Merná hmotnosť 1,00 ± 0,05 g/cm3 (20°C) 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
MIDA AGRI 812 PRE OX neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky 
adsorbovateľných halogénov (AOX). 
 
Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v MIDA AGRI 812 PRE OX sú v súlade s direktívou 
Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložitelnosti povrchovo aktívnych látok. 
 
 
BEZPEČNOSŤ 
                   
Nikdy nemiešajte MIDA AGRI 812 PRE OX s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu 
bezpečnostných údajov k prípravku MIDA AGRI 812 PRE OX a riaďťe sa pokynmi pre 
nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou. 
 
 
SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA 
 
Prípravok MIDA AGRI 812 PRE OX skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 
30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte pred mrazom. Doba 
použitelnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby. 
 
 
BALENIE 
 
Prípravok MIDA AGRI 812 PRE OX je dodávaný v balení: kanister. 
 
 

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o 
prípravku. 

 

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré 
nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť 
výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní 
výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená 
vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri 
zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené. 
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