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POPOLNA ZAŠČITA SESKOV! 
 
Pri uvajanju novih izdelkov v linijo za razkuževanje 
seskov »keno« smo zelo zahtevni. Ob dezinfekciji je 
nujno, da sredstvo ne draži kože. Zato so pri CID 
LINES-u razvili odlično kombinacijo močnih razkužil-
nih lastnosti in popolne formule za nego seskov:  
Keno®mix Pro!  
 
Keno®mix Pro je učinkovita in dolgo delujoča kopel 
za seske po molži. Temelji na klorovem dioksidu 
ClO2. Raztopino za kopel zmešamo kar v molzišču – 
v osnovno raztopino Keno®mix Pro dodamo Ke-
no®mix Activator: “Samo pretresi!....” 

Keno®mix Pro na seskih pusti lep svetlo moder film.  
Barierna tehnologija poskrbi za enakomeren nanos 
filma, na sfinktru pa naredi viskozno kapljico, da za-
pre seskov kanal. Keno®mix Pro tudi ne kaplja, zato 
je poraba zelo varčna. Povprečna poraba je zgolj 2,5 
litra na kravo na leto! 
 

DOLGOTRAJNA STABILNOST 
= DOLGOTRAJNA AKTIVNOST 

1 uro po tem, ko zmešate Keno®mix Pro osnovo z 
aktivatorjem, ima raztopina povprečno vsebnost klo-
rovega dioksida 0,0157% w/w in je uporabna 26 dni. 
Keno®mix Pro je zasnovan tako, da sčasoma razvije 
stabilno vsebnost klorovega dioksida in s tem stabilno 
učinkovitost pripravka samo po zaslugi klorovega di-
oksida. Da ohranimo učinkovitost pripravljene raztopi-
ne, ni treba dodati nobene druge sestavine. Zgornji 
graf-koledar prikazuje vsebnost klorovega dioksida 
ves čas roka trajanja raztopine. 

 

NEIZPROSEN DO MIKROBOV 
NEŽEN ZA KOŽO 

 
Prva kopel 
za seske na 
osnovi ClO2, 
ki ni agresiv-
na za kožo, 
ampak kožo 
na seskih 
celo neguje! 
Receptura 
Keno

®
mix 

Pro vsebuje 
veliko emoli-
entov (10%), 
ki idealno 
negujejo 
seske. 

REZULTATI TESTA EN 1656 
Test  EN1656 – baktericidna akt ivnost  ob prisotnost i mleka 

Staphylococcus aureus

Streptococcus uberis

Escherichia coli

...

 SAMO PRETRESI ! 

Vzemi aktivator         Zmešaj in pretresi     Počakaj 1 uro  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nalij v lonček za  
razkuževanje seskov 

Lonček za dezinfekcijo ses-
kov, ki se umaže ali okuži, 
zavrzite. Uporabljajte le čiste 
lončke.  

Shranjevanje: shranjujte v originalni embalaži, 
pokonci in zaprto. Ščitite pred zmrzaljo.  

Ne dodajajte nobenih drugih sestavin kot         
Keno

®
mix aktivatorja.  

PAKIRANJE 
• kantica kenguru  4,75l + 250 ml aktivatorja 
• 19 l kantica + 1 l aktivatorja   


