SCHAUMASIL
supra NK tekočina
KRMNI DODATEK za konzerviranje za vse vrste živali
Za uporabo v krmnih mešanicah, mokrega zrnja in CCM. Preprečuje rast plesni in bakterij.

porabno do: 2 leti od datuma proizvodnje

®= je registrirana blagovna znamka SCHAUMANN
Priporočila za uporabo:
Z uporabo Schaumasil® supra NK tekočine preprečimo kvarjenje krme in s tem odstopanje od kakovosti zaradi mikroorganizmov (plesni in bakterij). Tekočina je namenjena le za uporabo
pri proizvodnji krme. Skladiščenje v hladnem in suhem prostoru.
Priporočeno doziranje:
Priporočena količina vnosa v krmo je odvisna od vlage. Natančno določanje vsebnosti vlage je predpogoj za uspešno konzerviranje. Viskoznost Schaumasil® supra NK tekočine je odvisna od
zunanje temperature:
Uporabno razmerje za vlažno zrnje (kg/t):
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Uporabno razmerje za koruzo (kg/t)
vsebnost vlage več kot 30%
uporabna mera: 17 kg/t
Uporabno razmerje za stabilizacijo krmne mešanice: 3 kg/t
Uporabno razmerje za CCM in plastični silosi : 5 – 8 kg/t
2
Priporočilo: za preprečevanje naknadne fermentacije na steni silosa je 0.5 l m
razredčimo Schaumasil® supra NK tekočino z 2 litra vode in jo enakomerno nanesemo po površini silosne stene.
Motnost in barvne variacije se lahko pojavijo v odvisnosti od materijala. Sprememba barve ne vpliva na učinkovitost.

Dodano na kg krmnega dodatka:
Tehološki dodatek :
900.000 mg amonijevega propionata (E284)
vsebuje:glicerin

Pomembno opozorilo: zaščitite oči pred uporabo!

Α DE ST 10 0020
- Daljši stik z kožo lahko povzroči draženje, takoj sperite prizadete predele kože.
- Preprečite obdelavo kovinskih površin (npr. prikolice, sveder, zabojniki za skladiščenje) z jedilnim oljem (npr. sojino olje) barve piling in korozijo, ki se lahko pojavijo med vlažnim zrnjem v začetni fazi.
- Dosledno in zanesljivo se izvaja z odmerjanjem SCHAUMANN dozatorji. Zagotovite zadostno mešanje pri naknadnem segrevanjem SCHAUMASIL® supra NK tekočine!
- Ne dozirajte SCHAUMASIL® supra NK tekočine neposredno v puhala.
- Za osebno zaščito uporabljajte očala, rokavice, dihalno masko in se oskrite z vodo.
- Pri skladiščenju koruze zrnja z SCHAUMASIL® supra NK tekočine uporabljamo samo v primernem skladišču (kislinsko odporna površina).Primerno zaščitno prevleko je potrebno narediti še posebej, če gre za konkretne
silose.
- Tretirano zrnje z SCHAUMASIL® supra tekočino ni več primerno za klitje.
- Zapirajte kanistre/sode/med uporabo in pri shranjevanju v skladišču in držite izven dosega otrok.
- Sode spirajte z vodo in jih skladiščite v zračnem prostoru.
Z SCHAUMASIL® supra NK tekočino tretirano zrnje ne bi smeli skladiščiti skupaj z suhim zrnjem.
-

Varnostni ukrepi:
R 38 Draži kožo; R 41 nevarnost hudih poščodb oči; S 2 hraniti izven dosega otrok; S 7 hraniti v tesno zaprti posodi; S 26 preprečiti stik z očmi, takoj izprati z vodo in poiskati zdavniško pomoč; S37/39
uporabljati primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči, obraz pri delu; S 46 če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo
Nasvet:
Odprtina za čiščenje se nahaja pod eno izmed dveh odprtin kanistra in se nahaja navznoter.
Nasveti pri transportu:
Če je embalaža poškodovana in vsebina izteka uporabimo gumijaste rokavice, zaščitna očala in morda tudi zaščitne masko s filtrom, iztekajoča tekočina se prepoji z vpojnim materialom (otrobi, groba moka,
pesek). Počistimo tla, palete in nakladalne naprave z veliko vode, speremo tudi in čevlje z vodo in milom.
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