
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
LuxDip 25 yra biocidinis spenių vilgiklis, ypač efektyvus 
prieš aplinkos ir gyvūnų pernešamas bakterijas. 
Aukščiausios kokybės emolientai užtikrina puikias odos 
priežiūros savybes. Speciali LuxDip 25 nevarvanti 
konsistencija užtikrina ekonomišką naudojimą ir puikų 
matomumą ant spenio. 
 

 
1. Produkto charakteristikos ir privalumai 
Inovatyvi dezinfekcija 
2500 ppm jodo koncentracija garantuoja efektyvų veikimą prieš mastitą sukeliančius 
mikroorganizmus, o speciali sudėtis išlaiko aktyviuosius ingredientus veiksnius ilgesnį laiką. 
 

Puiki odos priežiūra 
Aktyvieji ingredientai užtikrina visišką padengimą. Lygūs ir 
lankstūs speniai neleidžia bakterijoms ir nešvarumams kauptis ir 
yra atsparesni neigiamam aplinkos poveikiui.  Spenių 
paruošimas pries melžimą tampa paprastesnis, o karvių 
išmelžiamumas ir pieno kokybė pagerėja. 
 
Puikus matomumas – lengva pastebėti , ar tinkamai panaudotas 
Ryški tamsiai geltona vilgiklio spalva aiškiai matoma, tai leidžia 
lengvai patikrinti, ar speniai buvo tinkamai apdoroti vilgikliu. Tai 
suteikia papildomą garantiją ir sutaupo laiko spenių apdorojimui. 

 
Nevarva. 
Speciali nevarvanti konsistencija leidžia 
LuxDip 25 naudoti itin efektyviai ir 
ekonomiškai. 

Varvėjimas (lašų skaičius po panaudojimo) 
 

Po 30 s. 
  

Po 80 s. 
  

Po 150 s.  
 

Po 280 s.
 
 
 

 
EN išbandytas biocidinis preparatas. 
LuxDip 25 yra registruotas pagal Europos Biocidinių produktų direktyvą. Pagal Euro Normą 
1656 atlikti produkto bandymai taip pat patvirtina jo patikimą dezinfekcinį efektyvumą. Abu 
šie faktai įrodo produkto saugumą aukščiausios kokybės pieno gamyboje 
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2. Naudojimas 
Naudojimui paruoštas produktas. 
Neskieskite.
 
 
Purkškite arba suvilgykite bent 2/3 spenio LuxDip 25 iškart po 
melžimo. Tinkamai išplaukite vilgymo indelį po kiekvieno 
melžimo. Kiekvienam melžimui indelį užpildykite šviežiu 
vilgikliu. LuxDip 25 galima naudoti visos laktacijos   
metu.Naudoti galima neribotą laiką. 

 

3. Produkto informacija 
Sudėtis: 100g yra 0.25g jodo, netoksiškos paviršiaus aktyviosios medžiagos, glicerolis, 
lanolinas. 
Tankis: 1.02 g/cm3 
pH: 3.0 prie 20°C (10g/l) 
 
4.  Specialieji nurodymai 

Biocidus naudokite saugiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir 
produkto informaciją! 
BauA Reg. nr. N-27852 

 
5. Laikymas 
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių patekimo. Laikymo metu talpa turi būti sandariai 
uždaryta. Nelaikykite su gyvulių pašarais. 
Laikymo temperatūra:  nuo +2°C iki 30°C.  
Galiojimo laikas: ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas tinkamai. 
 
 
Jūsų GEA Farm Sevices specialistas maloniai padės Jums, jei turite klausimų. 
 
Užsakymo informacija 

Katalogo numeris Produktas Kiekis 

7724-5021-000 LuxDip 25 10kg 

7724-5022-000 LuxDip 25 20kg 

7724-5025-000 LuxDip 25 200kg 

7724-5026-000 LuxDip 25 1000kg 

7021-9884-050 Indelis vilgymui 300ml 

 
Oficialus atstovas Lietuvoje: 

 
 
 
 
 

mante.janoniene@svtechnika.lt 

https://www.svtechnika.lt/gyvulininkystes-iranga 

Tel. +370 612 25 733 

 

tadas.jaramicius@gea.com 

https://www.gea.com/en/dairy-farming/ 

Tel. +370 656 77 367 


