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VERZORGING

Claw Clean System is een nieuw, snel en effectief
klauwverzorgingsconcept wat het voetbad op
veel bedrijven kan vervangen. Voetbaden zijn
tijdrovend, stressverhogend voor de dieren en
bij verkeerd gebruik, verandert een voetbad al
snel in een besmettingsbad. Zeker het gebruik
van Formaldehyde of kopersulfaat stuit op veel
nadelen. Een preventieve aanpak met het
Claw Clean System maakt voetbaden op veel
melkveebedrijven overbodig.
Met behulp van de handige snoerloze
CCS Cleaner en Intra Clean & Control worden
de klauwen in één werkgang gereinigd en
gedesinfecteerd. Vervolgens worden de klauwen
m.b.v. de CCS Sprayer en Intra Hoof-fit Spray
verzorgd. De werkzame stof van deze kant-enklare klauwverzorgingsspray hecht lang op de
hoef, zelfs op een natte huid.

Intra Clean & Control is vrij van Formaldehyde
en bevat een breed spectrum van
desinfectiemiddelen die zeer effectief zijn
tegen micro-organismen die klauwproblemen
veroorzaken. Zowel Intra Clean & Control als
Intra Hoof-fit Spray zijn milieu- en
gebruiksvriendelijk.
Zelf ervaren hoe snel, eenvoudig en effectief het
Claw Clean System werkt? We komen het graag
op uw bedrijf demonstreren.
Neem contact op met ons Supportteam,
dan plannen we een afspraak in. U kunt ons
bereiken via +31 (0)13 505 1658 of
info@heemskerk-dairy.com. Natuurlijk kunt u
ook informeren bij uw rundveespecialist.
Uiteraard volgen we tijdens onze bedrijfsbezoeken de
maatregelen van het RIVM tegen het Coronavirus COVID-19.
Is een afspraak gepland, maar heeft u zelf klachten dan vragen
we u dit tijdig aan ons door te geven.

Hoewel aan deze tekst en opmaak de grootst mogelijke zorg is besteed kunnen hier aan geen rechten worden ontleend.
Heemskerk International B.V. en gelieerde bedrijven kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste
informatie van welke aard dan ook. I.v.m. doorlopende ontwikkeling van onze producten kan het zijn dat afbeeldingen
visueel niet overeenkomen met de werkelijkheid.
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Geregistreerd biocide Nederland:
Intra Clean & Control, 15560N
Gebruik biociden veilig.
Lees vóór het gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.
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