1.000 kg v Big Bagu
Produkt: DEKAMIX®- je jemný prášek z různých
minerálních komponentů .
DEKAMIX®- je alkalický a váže vlhkost.

Indikace:

DEKAMIX®-- užití při vysokém tlaku choroboplodných
zárodků, vysokém počtu somatických buněk,
nemocí paznehtů a zánětech mléčné žlázy. K všeobecnému zlepšení hygieny a
předcházení nemocí.

Použití:
SKOT:
DEKAMIX®- Hodí se jako hygienická podestýlka pro všechny typy ustájení, při
otelení , pro telata i mladý dobytek a jako suchá lázeň
Drůbež, odchov prasat

a

hobby chov zvířat:

DEKAMIX® -užití při vysokém tlaku choroboplodných zárodků, vysokém riziku
škůdců Endo a Ektoparazity, Spektrum pathogenních zárodků, původce Kokcidiózy a
Ektoparaziti jako roztoči a mšice jsou důsledně redukovány..
DEKAMIX® hodí se jako hygienická podestýlka na všechny lůžkové a pohybové
plochy, pro svině-selata a výkrmu prasat a u drůbeže na podlaze ve volieře a jako
prachová lázeň.

Výhody:

DEKAMIX®- zvedá při pravidelném používáná hodnotu pH nad pH 11 . Spektrum
pathogenních zárodků jako Klebsielly spp., Pseudomonas a Escherichia-Coliformy (ecoli), které vyvolávají obávanou letní Mastitdu, jsou důsledně redukovány.
DEKAMIX®- je velký regulátor proti kyselinotvorným účinkům .
DEKAMIX®- vysouší a zlepšuje odolnost proti uklouznutí.
DEKAMIX®- chrání kožní partie, vemeno a struky zůstávají podddajné.
DEKAMIX®- vylepšuje tekutost kejdy.
DEKAMIX®- je velmi jemný a nesedá na dno jímky kejdy.
DEKAMIX®- zlepšuje ovzduší v chlévě a redukuje výskyt hmyzu.

Doporučená aplikace

Kdy?

Množství
g/m2

Chodící skot
Roštová podlaha

1 – 3 x týdně

200 – 300

Hluboká podestýlka

2 – 3 x týdně
na vlhká místa

300 – 500

Podestýlka

denně

100 – 200

Podlaha

Po odklizení hnoje

200 – 300

Slaměnná podestýlka

Před podestýlkou
1 x týdně

200 – 300

Odpočívající skot

Porodna – Box pro nemocné

Hluboká podestýlka ( Skot, Ovce, Kozy)
Podlaha

Po odklizení hnoje

200 –300

Slaměnná podestýlka

Před podestýlkou
1 x týdně

200 – 300

Vepři a drůbež
Plemenné svině,selata a krmné prase Na podlahu dle potřeby

100 – 200 g/m2

Nosnice, krůty
Umělý odchov, výkrm

Po odklizení hnoje

200 – 300 g/m2

Na vlhká místa v hrabacích
místech

200 – 500 g/m2

DEKAMIX®- je dodáván suchý v Big Bagu (1.000 kg) a
volně ložený cca 25 tun.
DEKAMIX®- je vhodný pro provoz bioplynové stanice.
DÜKA CZECH s.r.o Mob. 00420 602 316 497
www.dekamix.cz
info@dekamix.cz
Xi dráždivý
R37: Dráždí dýchací orgány.
R38: Dráždí pokožku.
R41: Nebezpečí vážného poškození očí.
Signální slovo: Nebezpečí
Výstražné symboly nebezpečnosti:

Pokyny po bezpečné zacházení:
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280:
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv /ochranné brýle
/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Eventuelně vyjměte kontaktní čočky. Dále proplachovat
P302+P352:
PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu / plynu / mlhy /par /aerosolů.
P304+P340:
PŘI NADÝCHÁNÍ : přeneste postiženého na čerstvý
vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P501:
Zneškodněte obsah/ kontejner v souladu s místními
předpisy.

Jiná nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
Hydroxid vápenatý nesplňuje kritéria pro PBT nebo vPvB.
H315: Dráždí kůži.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Jiná nebezpečí nejsou známy
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest

