Informações Técnicas

LAT PRÉ QUALIMILK
LAT PRÉ QUALIMILK foi desenvolvido para
limpeza dos tetos bovinos leiteiros antes da
ordenha, melhorando a higienização através
da eficiente remoção das sujidades.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Possui uma fórmula enriquecida com
substâncias emolientes, que promove
limpeza e conservação.
 Possui ação hidratante.
 Não resseca.
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
O LAT PRÉ QUALIMILK é um produto
pronto para o uso.
PRÉ-ORDENHA: Com auxílio de um copo
aplicador contendo o LAT PRÉ QUALIMILK
puro, pressione até a formação de espuma e
mergulhe os tetos. Retire o copo aplicador e
deixe o produto agir por 30 segundos, no
mínimo. Em seguida seque com auxílio de
papel toalha limpo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após
o uso. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

PRECAUÇÕES
Use luvas ao manusear o produto. Conserve
fora do alcance das crianças e dos animais
domésticos. Não ingerir. Evite inalação ou
aspiração, contato com os olhos e contato com
a pele. Primeiros socorros: Em caso de
contato com os olhos e pele, lave
imediatamente com água em abundância. Se a
irritação persistir consulte um médico, levando
a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso
de ingestão, não provoque vômito e consulte
imediatamente o Centro de Intoxicações
(CETOX 0800 014 8110) ou o médico levando
o rótulo do produto. Em caso de inalação ou
aspiração remova a pessoa para local arejado
e se houver sinais de intoxicação chame
socorro médico.

PRAZO DE VALIDADE
CARACTERÍSTICAS FÍSICO
QUÍMICAS

24 meses a partir da data de fabricação.

Aspecto: Líquido
Cor: Amarelo
Odor: Característico

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L, 20L e 50L.

COMPOSIÇÃO

REGISTROS

Água, Corante amarelo tartrazina, Lauril
Sulfato de Sódio, Dietanolamina de ácido
graxo de coco, Glicerina, Acidulante,
Conservante Glutaraldeído.
Princípio ativo: Ácido Lático – 2,5% (p/p).

Produto Isento de Registro. Cadastrado no
Ministério da Agricultura sob o nº2582014/MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Médico veterinário Sebastião Pedro de Barros
CRMV 1225
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