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LEARN MORE

Vil du ha 100%
garanti om at vannet
ikke er kilden til
problemer?

1 L Intra Hydrocare 
produserer 200 L 
oksygen for å børste
systemet

Intra Hydrocare forsikrer 
3 MILLIARDER 
slaktekyllinger per år
med sikkert drikkevann

100% RESULTAT og
pengene tilbakegaranti.
Ingen virkning, pengene
tilbake!

6 GRUNNER FOR Å VELGE
INTRA HYDROCARE

 Ultrastabilisert hydrogenperoksid
Fjerner organisk biofilm i hele drikkesystemet
Eliminerer bakterier, virus, gjær og sopp,
selv når de gjemmer seg i biofilm
Skal brukes under tomme og operative driftsbygninger
Trygt for mennesker, dyr, materialer og miljøet

Omfattende registreringer

INTRA HYDROCARE ER HELT BIODEGRADERBART

INTRA HYDROCARE: GARANTERT
TRYGT DRIKKEVANN
Forurenset drikkevann påvirker dyrs helse, velferd og
ytelse direkte. Biofilm til stede i
rørledningene er grobunn for patogene
mikroorganismer og forurenser dermed drikkevannet
kontinuerlig.
Fjerning av biofilmen fjerner 99% av alle
mikroorganismer, og de gjenværende patogenene vil
ikke ha en sjanse mot Intra Hydrocare.

Intra Hydrocare er et produkt fra
Intra Hygiene program. Nr. 1 program for å sikre optimal
biosikkerhet.



Would you like to know more? www.intracare.nl/hydrocare Pioneers in future proof solutions

BRUKSANVISNING REGISTRERINGER
Intra Hydrocare har svært omfattende registrering i 
EU så vel som land utenfor EU. Intra Hydrocare er 
registrert hos CTGB (Nederlandsk styre for 
godkjenning av plantevernmidler og biocider) for 
følgende bruksområder:

 PT02 (Privat bruk og folkehelse) 
PT03 (Veterinærbruk)
 PT04 (Mat og dyrefôr) 
PT05 (Drikkevann for dyr)

På CTGB-nettstedet kan du finne om et produkt er 
registrert og til hvilke bruksområder produktet kan 
brukes (www.ctgb.nl).

VEDLIKEHOLD

TOMT HUS

Kilde vann rent 
(RLU < 70)

100 – 150ml/1000L 1 
– 2 X ukentlig

Kilde vann forurenset  
(RLU > 70)

50ml/1000L 
kontinuerlig

*100ml/1000L kontinuerlig til 
Hydrocare stripen ikke vil

endre farge)

VERKTØY
INTRA HYGIENE QUICK SCAN
Få kontroll over forurensnings-risikoer med vannanalyse i 
sanntid. Intra Hygiene Quick Scan er den valgte analytiske 
teknikken for en rask og enkel indikasjon av vannkvaliteten.

OKKUPERT HUS

Rengjør 
drikkeslangene 1 – 
3 %, 10 timer, skyll 

deretter

TRINN 1

TRINN 2

TRINN 1

TRINN 2

PT02, PT03, PT04, PT05


