Intra Hydrocare
Intra Hydrocare este produsul perfect de curatare. Intra Hydrocare curata cu usurinta intreg
sistemul de adapare (rezervoare, tevi, duze, adapatori, etc.) atat inainte cat si in timpul procesului de
productie.
Aplicatii
Este esential ca sistemul de alimentare cu apa de baut pentru animale sa fie curatat periodic,
deoarece apa contaminata creste riscul de imbolnavire, reduce aportul de apa in hrana zilnica si
cauzeaza cresterea pierderilor de apa la duze. Cu siguranta stiti ce reprezinta acest lucru pentru
intregul proces de productie. Mai mult, fara o curatare regulata, contaminarea poate deveni atat de
severa incat singura solutie este dezmembrarea sau chiar inlocuirea liniilor de adapare. Este mai
bine sa prevenim acest lucru.
Curatarea sistemului trebuie sa fie eficienta, facuta cu cat mai putin efort si risc minim de avariere a
sa. Asta insemna ca spatiul care este curatat, materialul care este curatat si gradul de contaminare
trebuie luate in considerare. Un alt aspect important este biodegradabilitatea produsului de curatat.
Trebuie sa tinem cont de faptul ca in final atat contaminarea cat si produsul de curatat ajung in
mediul inconjurator. O curatare eficienta este vitala iar produsul Intracare va ajuta sa o obtineti.
Curatarea fara animale in hala
Este preferabil ca actiunea de curatare a instalatiei de apa sa fie facuta in perioada vidului sanitar,
cand nu se regasesc animale in hala. In acest scop se va realiza o solutie de concentratie 1-3% Intra
Hydrocare. Efectul efervescent face ca utilizarea unei perii pentru curatara tevilor sa nu fie
necesara. Dupa umplerea completa a tevilor cu apa, se poate trece la umplerea picuratorilor, a
cupelor sau a clopotelor de baut. Solutia obtinuta nu necesita recirculare in interiorul instalatiei.
Dupa cel putin zece ore de la umplerea instalatiei cu solutia rezultata, se da drumul la apa de pe
colana iar intregul sistem se curata cu apa curata.
Curatarea cu animale in hala
Daca este nevoie, puteti opta pentru curatarea instalatiilor de apa in perioada in care hala este
populata. Un astfel de proces de curatare se va realiza de urmatoare maniera: in prima zi se dozeaza
0,005% (= 50 ml Hydrocare per 1000 l apa); doza va creste la fiecare 2 zile cu in ca 50 ml pana
cand se va ajunge la un dozaj maxim de 250 ml per 1000 l apa. In functie de tipul si gradul de
contaminare acest proces poate dura pana la 10 zile.
Cel mai sigur produs
Riscul alegerii unui produs de curatare si dezinfectare a liniilor de adapare este subestimat. Exista
pe piata produse foarte corozive care in timp distrug componentele sistemului. In timp rezultatele sa
vad prin duze care curg, garnituri care nu mai rezista. De asemenea sunt produse care sunt
daunatoare pentru sanatatea animalelor si a oamenilor. Hydrocare garanteaza o curatenie eficienta
fara toate aceste riscuri.
Intra Hydrocare este disponibil la pachet de 6 x 1 litru, la bidoane de 10 litri, sau de 20 litri.
Intrebari frecvente:

Intrebare: Pot utiliza produsul cu animale in hala?
Raspuns: Daca este nevoie, puteti opta pentru curatarea instalatiilor de apa in perioada in care hala
este populata. Un astfel de proces de curatare se va realiza de urmatoare maniera: in prima zi se
dozeaza 0,005% (= 50 ml Hydrocare per 1000 l apa); doza va creste la fiecare 2 zile cu in ca 50 ml
pana cand se va ajunge la un dozaj maxim de 250 ml per 1000 l apa. In functie de tipul si gradul de
contaminare acest proces poate dura pana la 10 zile.
Intrebare: Exista o multitudiene de produse de curatare pe piata (inclusiv produse pe baza de
acizi). De ce as alege Hydrocare?
Raspuns: In unele cazuri, acizii au intr-adevar impact negativ asupra dezvoltarii populatiilor de
micro-organisme, insa nu au efect de purificare. Intra Hydrocare are si acest efect. Intra Hydrocare
este un produs sigur care nu afecteaza gustul apei. De asemenea este un produs sigur pentru
componentele instalatiei. Produsul nu este coroziv si nu afecteaza picuratorile. Acestea sunt riscurile
asumate prin utilizarea unor produse pe baza de acizi.
Intrebare: Cum functioneaza Intra Hydrocare?
Raspuns: Cand ajunge in contact cu diversele contaminari de natura organica din interiorul
instalatiei de apa, 1 litru de Hydrocare poate produce 200 de litri de oxigen. In cazul unei
contaminari a instalatiei, Intra Hydrocare are un efect efervescent pana la indepartarea biofilmului si
a distrugerii micro-organismelor. Asadar produsul are un rol dublu: curatarea instalatiei si
distrugerea tuturor micro-organismelor.
Intrebare: De ce sa nu utilizez peroxid de hidrogen, care este mult mai ieftin?
Raspuns: Peroxidul de hidrogen este unul dintre ingredientele Hydrocare, insa utilizat separat este
ineficient in privinta curatarii instalatiilor de apa. Peroxidul de hidrogen este un produs instabil care
reactioneaza imediat ce intra in contact cu diversele contaminari organice. Prin urmare peroxidul de
hidrogen va curata primii metri de teava ai instalatiei, dar nu va avea efect asupra intregului sistem.
Intrebare: Ati spus ca produsul se poate utiliza si cu animale in hala care vor consuma solutia
rezultata prin actiunea Hydrocare. Acest lucu nu este daunator?
Raspuns: In urma reactiei Hydrocare-ului asupra diverselor contaminari rezulta oxigen si apa. Nici
unul dintre acesti produsi nu este daunator oamenilor sau animalelor. Acesta este si unul dintre
motivele pentru care produsul este recunoscut ca fiind cel mai sigur in ceea ce priveste purificarea
instalatiilor de apa.

