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➊ REINIGEN

Niet-iogene en aniogene oppervlakte-actieve stoffen

•  Reageren uniform op de speenhuid en het slotgat

•  Verlagen de oppervlakte-spanning op vervuilde spenen

• Verwijderen snel en gemakkelijk vuil

➋ ONTSMETTEN

Melkzuur

• Natuurlijke molecule met snelle zuiverende en verzachtende 
werking op de spenen

• Doeltreffendheid bewezen volgens EN1656 test en veldtesten

➌ SPEEN- EN UIERVERZORGEND

• Glycerine: Verzacht en verbetert de conditie van de spenen

• Behandeling met Kenotmpure bevordert de vorming van oxyto-
cines die op hun beurt de melkafgifte stimuleren

•  Zuivere en propere spenen

•  Goede speenconditie

•  Rustige koeien tijdens het melken

•  Een snelle en volledige melkbeurt

➊ SCHUIMBEKER

• Maak een 40% oplossing aan 
in zuiver water (400ml Ke-
noTMpure op 600ml zuiver 
water)

• Knijp in de schuimbeker 
voor schuimvorming

• Zorg ervoor dat de volledige 
speen bedekt is met schuim

• Veeg de speen af met een 
papieren doek (1 koe per 
doek), let vooral op het slot-
gat

➋ SPRAY

• Maak een 10% oplossing 
aan in zuiver water (100ml 
KenoTMpure op 900ml zui-
ver water)

• Spray volledig rondom de 
speen

• Veeg de speen af met een 
papieren doek (1 koe per 
doek), let vooral op het slot-
gat

➌ HERBRUIKBARE DOEKEN

• Vul een emmer met 10l zui-
ver warm water en voeg 50 
tot 200ml KenoTMpure toe

• Week de doeken in de op-
lossing

• Gebruik voor elke koe een 
nieuwe doek

• Reinig de spenen: de volledi-
ge lengte en het slotgat

• Gebruik de andere zijde van 
de doek om af te drogen

• Reinig en ontsmet gebruikte doeken voor een nieuwe melkbeurt

➍ THE PURE FOAMER

Een systeem dat voormelken 
makkelijker maakt dan ooit! De 
Pure Foamer is eenvoudig, eco-
nomisch, betrouwbaar, krach-
tig en effectief. Knijpen in de 
schuimbeker is verleden tijd; u 
hoeft alleen maar de hendel in 
te drukken.
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➊ Vuile speen ➌ Propere speen in 

goede conditie, klaar 
om te melken.

➋ Werking van Keno
TM

pure

vuil

Keno
TM

pure film

Één product: 3 acties... en 3 verschillende toepassingsmogelijkheden
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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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