
Emmerhouder

Praktische emmerhouder uit 
roestvrijstaal met wandmontage in de 
melkerij. De emmer kan zowel met de 
opening naar boven als naar beneden 
worden gemonteerd.

Samengevat

• stabiele papiere doekjes 
biologisch afbouwbaar

• verzorgende 
reiningingsoplossing

• speen droogt snel op

• huidvriendelijk

• praktische emmer met deksel

• navulpakket hygiënisch apart 
verpakt

• probleemloos weggooien in de 
mest

previclean® – verzorgende uierreiniging 

Geïmpregneerde wegwerpdoekjes met goudsbloem- 
extract voor een huidvriendelijke verzorging

 previclean® uierdoek biedt de melker 
een eenvoudige oplossing voor een 
verzorgende reiniging van de uiers en 
de stimulatie van de melkstroom voor 
het melken.

Kiemen uit verontreinigingen op 
de speen worden voor het melken 
verwijdert en zo kunnen geen kiemen 
op de tepelvoeringen belanden. 
De gebruiksklare, vochtige doekjes 
reduceren de pathogene kiemen op 
de spenen. Zij zijn zo een zinvolle 
ondersteuning van de dagelijkse 
melkhygiëne en -routine.

Gladde, verzorgde spenen verlichten 
het werk. Onderhuidsvriendelijke 
materialen beschermen tegen 
een huid met kleine barsten, die 
niets anders dan openingen voor 
ziektekiemen vormen. 

De bewaarvloeistof van de 
previclean® uierdoeken bevat 
meerdere huidverzorgendestoffen: 
Glycerine, Allantoïne en Aloë vera. 

Goudbloemenextract is sinds eeuwen 
bekent als werkstof en wordt in veel 
huidverzorgingsproducten voor het 
herstel van de huid ingezet.

Gebruik

Voor het eerste gebruik: 
De beschermfolie van de hygiënische 
apart verpakte navulverpakkingen 
wordt opengesneden, in de emmer 
gezet en het eerste doekje door de 
kruisgleuf in het deksel trekken. Klaar! 
Natuurlijk bieden wij daarbij een 
praktische emmerhouder zodat het 
aan de wand kan worden gemonteerd 
– zie hieronder.

Gebruik in melkerij: 
Na het voormelken de spenen van 
de koe met previclean® reinigen. 
Tot en met het bevestigen van het 
melkgerei zijn de spenen afgedroogd. 
De bewaarvloeistof kan zeer goed door 
de huid verdragen worden, de huid 
droogt niet uit.

Bewaren

Pakket horizontaal opslaan 
(met de geopende kant naar boven)

Verpakking

emmer 800 stuks 
navulverpakking 3 x 800 stuks
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Kiemreservoir speen

Een kiemvrije speen bestaat niet. 
Ziekteverwekkers uit een stabiele 
omgeving van de koe en bacteriën, die 
zich op de speen vestigen, worden bij 
de droogreiniging niet waargenomen. 
previclean® is met een verzorgende 
oplossing doorweekt, die de huid niet 
irriteert. Vuildeeltjes en kiemen 
worden met een veeg gereduceerd.

Uierdoekjes afnemen

Emmer met deksel:  
Uierdoekjes blijven fris en schoon, 
geen uitdroging.

Spenen reinigen

Eenvoudig in gebruik:  
Met vochtige previclean® spenen van 
de koe afnemen.

Succesvol tegen viezigheid  
en ziektekiemen

Kans op ziektekiemen verlagen: 
Bacteriën zijn in elk soort vuil verbor-
gen. previclean® reinigt de uier 
grondig en vermindert de aanwezig-
heid van kiemen.

Goede melkvloed

Stimulatie van de uiers: 
Spenen drogen snel af, de melkvloed 
wordt positief beïnvloed.

Schonen handen

Bijeffect van de reiniging: 
Handen of handschoenen worden 
eveneens gereinigd.

Makkelijk te verwijderen

Indrukwekkend: 
Bovendien aan optisch schijnbare 
schonen spenen blijft aan previclean® 
uierdoek plakken. De doekjes kunnen 
in de mestschacht of op de mesthoop 
gegooid worden.

Bij sterk vervuilde 
uiers/spenen bevelen 
wij een voorreiniging 
met de uierdouche aan. 


