
Keno™mix
JUST SHAKE IT! 

• ULTIEME ONTSMETTING• HEEL LAAG VERBRUIK• LANGE STABILITEIT• OPVALLENDE KLEUR• ZACHT VOOR DE HUID



TOTALE BESCHERMING VAN DE SPENEN!

Om in het strikt uitgeselecteerde gamma van Keno™-dipmiddelen 
te kunnen passen is speendesinfectie zonder irritatie van 
essentieel belang.  CID LINES ontwikkelde een nieuwe en 
perfecte combinatie tussen sterke speendesinfectie en totale 
speenverzorgende eigenschappen: Keno™mix!

Keno™mix is een krachtig en langwerkend nabehandelingsmid-
del voor de desinfectie en bescherming van de spenen. Dit dip-
middel op basis van chloordioxide wordt in situ aangemaakt 
door het mengen van Keno™mix met Keno™mix Activator. “Just 
shake it…”

Keno™mix laat een zeer duidelijke blauwgroene film op de 
spenen.  De uitgekiende viscositeit van Keno™mix zorgt voor een 
perfecte afsluiting van het slotgat, voor een optimale afsluiting 
van het speenkanaal.
Keno™mix druipt bovendien niet en is zeer economisch in gebruik 
door een  nooit gezien laag verbruik in vergelijking met andere 
barrière dipmiddelen!  Het gemiddeld verbruik van Keno™mix op 
het melkveebedrijf bedraagt slechts 2,5 L per koe per jaar! 

LANGDURIGE STABILITEIT 
= LANGDURIGE ACTIVITEIT

HARD VOOR MICRO-ORGANISMEN, 
ZACHT VOOR DE HUID

Het eerste dipmiddel 
op basis van chloordi-
oxide zonder agressi-
viteit voor de speen-
huid is geboren!  
Kenomix gaat zelfs 
verder en garandeert 
een speenconditie 
verbetering dankzij 
een hoog gehalte 
(10%) aan huidver-
zachtende bestand-
delen.  Dit verzekert 
een uitstekende speenconditie bij gebruik van Keno™mix.

JUST SHAKE IT !

VERPAKKINGEN 

• Kangoeroe 4.75 L jerrycan + 250 ml

1uur na Keno™mix te mengen met Keno™mix Activator, 
produceert de gebruiksklare oplossing een chloordioxide met 
een gemiddeld gehalte van 0,0157% w/w en blijft stabiel en 
gebruiksklaar gedurende 26 dagen.

Keno™mix werd speciaal ontwikkeld om een langdurige en 
doeltreffende stabiliteit te garanderen enkel door chloordioxide.  
Geen enkel andere actieve stof dient hiervoor toegevoegd te 
worden aan Keno™mix om de doeltreffendheid te garanderen. 
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4 Verwijder vervuilde of besmette 
dipbekers.  Gebruik steeds een zuivere 
dipbeker.  Bewaar in originele, goed 
afgesloten verpakking. Bescherm tegen 
vorst. Meng niet met andere producten 
dan Keno™mix Activator.

EN 1656 test over bactericide werking in aanwezigheid van melk

Staphylococcus aureus

Streptococcus uberis

Escherichia coli

...

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium

T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79

info@cidlines.com • www.cidlines.com
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TESTRESULTATEN EN 1656


