MS Topfoam Fresh
Voor een brandschone stal en materialen

Vuil is de voedingsbodem voor micro-organismen (inclusief
ziekteverwekkers) en zet uw bedrijfsresultaten onder druk. Het is
daarom noodzakelijk om uw hokken vóór het ontsmetten goed
te reinigen. Goede reiniging zonder een inweekmiddel is niet
mogelijk.

Een schone leefomgeving zorgt voor een betere algemene gezondheid

MS Topfoam Fresh
MS Topfoam Fresh is een krachtig en schuimend inweekmiddel met een extra lange contacttijd.
Geschikt voor toepassingen in de rundvee-, varkens-, en pluimveehouderij. Nu met verbeterde formule.
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Voordelen van een schuimend inweekmiddel:
Zichtbaar. Alle oppervlakken worden grondig ingeschuimd
Grondige reiniging. Schuim doordringt het vuil, zelfs bij een hoog vet- en eiwitgehalte
Voordelig. Met weinig product kan een grote hoeveelheid schuim worden geproduceerd
Contacttijd. Schuim hecht zich krachtige aan de oppervlakte
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Stappenplan voor hygiënische reiniging:
1

Goede voorbereiding. Verwijder alle materialen (mest, drink- en voerbakken, etc.) uit het hok.

2

Het hok (en toebehorende materialen) inschuimen met MS Topfoam Fresh.
In het geval van erge vervuiling de oppervlakte vooraf bevochtigen.

3

Het hok (en toebehorende materialen) schoonspuiten met hoge druk en vervolgens naspoelen met lage druk.

4

Het hok ontsmetten met MS Megades Novo om alle resterende micro-organismen af te doden.

5

Het hok (en toebehorende materialen) schoonspuiten met water en laten drogen.

6

Kiemarme omgeving. Het hok is weer geschikt voor gebruik.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

MS Topfoam assortiment
Er zijn 3 varianten van MS Topfoam beschikbaar. In onderstaande tabel staan de verschillen duidelijk weergegeven.
MS Topfoam Fresh

MS Topfoam LC Alk

MS Topfoam LC Acid
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Verwijdert ijzeraanslag
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Beton, kunststof, RVS,
gegalvaniseerde materialen
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Kunststof, RVS

Stalvervuilingen
(o.a. mest en voer)

Stalvervuilingen
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Ruimten waar veel water wordt gebruikt
(o.a. melkput en melkstal)
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+
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Veehouders delen hun ervaringen

Arjan Berghuis, Westdorp

Varkenshouder

We zijn met MS Topfoam Fresh begonnen toen we na een uitbreiding van het bedrijf
last kregen van Clostridium. Samen met de hygiënespecialist van MS Schippers hebben
we een plan van aanpak gemaakt. Met het reinigen en ontsmetten van je stallen kan je
grote stappen maken. Voorheen hadden we 20% achterblijvers door Clostridium en na
de aanpak slechts minder dan 5%.

Bennie en Heleen Aarts, Nederweert-Eind

Geitenhouder

We hebben voor MS Topfoam Fresh gekozen vanwege de snelheid en eenvoud van
het toepassen en de grondige reiniging door de inwekende werking van het schuim.
Een optisch schone melkstal is niet voldoende. Sinds we meer aandacht besteden aan
hygiëne is het tankcelgetal met 200.000 gezakt en is het kiemgetal gedaald van 6
naar 3.
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