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LEARN MORE

Doriți garanție 100% 
că apa dvs. nu este 
sursa problemelor?

1 L Intra Hydrocare 
produce 200 L de 
oxigen pentru a 
curata sistemul 

Intra Hydrocare asigură 
garantia apei potabile 
pentru 3 MILIARDE 
de pui de carne pe an

100% REZULTATE 
si garantia restituirii 
banilor. Nici un efect, 
primesti banii inapoi! 

6 MOTIVE PENTRU A ALEGE 
INTRA HYDROCARE

Peroxid de hidrogen ultra stabilizat
 Îndepărtează biofilmul organic din întregul sistem de apa 
Elimină bacteriile, virușii, drojdiile și ciupercile,
chiar și atunci când se ascund în biofilm

 A se folosi în adaposturile goale, cat și cu animale  
Sigur pentru oameni, animale, materiale si mediul 

inconjurator
 Inregistrare extinsa

INTRA HYDROCARE ESTE COMPLET BIODEGRADABIL

INTRA HYDROCARE: GARANTIA 
APEI POTABILE 
Apa potabilă contaminată are un impact direct asupra 
sănătății, bunăstării și performanței animalelor. 
Biofilmul prezent în conducte este mediul de inmultire 
pentru microorganismele patogene care poluează 
continuu apa potabilă. 
Îndepărtarea biofilmului elimină 99% din 
microorganisme, iar agenții patogeni rămași nu vor avea 
nici o șansa împotriva produsului Intra Hydrocare. 

Intra Hydrocare este un produs din  programul 
Intra Hygiene. Programul numărul 1 pentru a asigura o 
biosecuritate optimă.



Protocol și mod de utilizare

Intra Hydrocare poate fi utilizat în 2 scopuri: curățare și întreținere. Ce doză trebuie utilizată 
depinde de mai mulți factori, cum ar fi calitatea apei primite și dacă adapostul este gol sau sunt 
prezente animale.

PASARI
Curățarea cu Intra Hydrocare în adapost gol
Umpleți sistemul de alimentare cu apa de băut cu o soluție de 1-3% (1-3 litri Intra Hydrocare la 
100 litri de apă). Produsul are o acțiune efervescentă care se auto-actioneaza, deci nu este necesar 
periajul. După umplerea tuturor conductelor, trebuie să se umple și duzele de băut, cupele sau 
turnurile, astfel încât întregul sistem să fie tratat. Asigurați-vă că există întotdeauna evacuare a 
aerului în sistemul de băut. Lăsați soluția să stea cel puțin 12 ore și apoi clătiți întregul sistem, 
inclusiv duzele de băut, cupele și turnurile cu apă curată.

Curățarea cu Intra Hydrocare cu animalele prezente
Dacă este necesar, sistemul de alimentare cu apa poate fi tratat si atunci când animalele sunt 
prezente. Începeți cu o doză de 0,010% (= 100 ml Intra Hydrocare la 1000 litri de apă) timp de 5 
zile. Dacă este necesar, creșteți doza cu 50 ml la fiecare două zile până când se atinge doza 
maximă de 0,020% (= 200 ml Intra Hydrocare la 1000 litri de apă). În funcție de cantitatea și 
tipul de contaminare, această metodă va dura aproximativ 10 zile. În cazul în care aportul de 
apă / furaj se modifică, doza trebuie redusă.

Intretinere cu Intra Hydrocare
Alimentare cu apa poluată: doză 0,0030 - 0,0050% (= 30 - 50 ml Intra Hydrocare la 1000 litri de 
apă) în fiecare zi.
Alimentare cu apa nepoluata: doză 0,010 - 0,015% (= 100-150 ml Intra Hydrocare la 1000 litri de 
apă) 1-2 zile pe săptămână.

PORCINE
Curățarea și dezinfectarea sistemelor de băut în adaposturile goale: 
Folosiți o concentrație de 1-3% Intra Hydrocare și lăsați-o pentru o noapte în sistemul de apă 
potabilă. Asigurați-vă că există întotdeauna o evacuare a aerului în sistemul de băut. 

Curatarea in adapost gol
10-12 ore, soluție 1-3%
Curatarea cu animalele prezente
10-14 zile, utilizați 100 ml / 1.000 litri.
Dacă este necesar, continuați cu 100 ml / 1.000 litri până când sistemul este curat.

În caz de poluare severă a biofilmului / cu bacterii patogene, se recomandă o analiză a apei și mai 
întâi curățați sistemul atunci când animalele nu sunt prezente.
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