
Heel laag verbruik

Opvallende kleur

Zacht voor de huid

Langdurige stabiliteit

Keno™mix
JUST SHAKE IT!
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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 nabehandelingsmiddel 
voor de desinfectie en bescherming van de spenen. Dit dipmid-
del 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 dipmid-
del op basis van 
chloordioxide zonder 
agressiviteit voor de 
speenhuid 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 !

Compatibel met The Pure Dipper
Contacteer uw CID LINES verdeler voor meer info.

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
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Hygiene is health.We geloven dat hygiëne leidt tot een betere gezondheid doorheen het volledige proces van boer tot bord. 
Bij CID LINES zorgen we ervoor dat hygiëne juist wordt toegepast. We combineren 360° oplossingen met advies op maat. Zo 
helpen we onze partners focussen op wat belangrijk is: hun bedrijf winstgevend, duurzaam en vooral gezond te houden. 
Omdat hygiëne leidt tot een betere gezondheid wat op z’n beurt leidt tot een betere gezondheid voor alles en iedereen.
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Testresultaten en 1656


