
Propriedades e Utilizações
OXY D é um produto com excelente performance para a limpeza pré-dipping, podendo ser utilizado como espuma ou spray. 

OXY D vem pronto para uso e não é necessário diluí-lo em água. 

Sua fórmula balanceada, com Aloe Vera, D-Pantenol e Glicerina, limpa e hidrata o teto antes da ordenha.

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Transparente

Cor:  Alaranjado

Odor: Característico       

pH: 2,50 – 4,50                                                                                                 

          

COMPOSIÇÃO

Água, Ácido Lático, Trietanolamina, Cocoamidopropilbetaina, Óxido de Alquildimetilamina de Coco, Peróxido de Hidrogênio, Glicerina, 

Ácido Etidrônico, Corante Ci 15.985, Extrato Glicólico de Aloe Vera e Pantenol.

EMBALAGENS

50 lts / 20 lts / 2x5 lts 
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OXY D
Limpador Pré-dipping

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio 

ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, 

todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

  

Instruções de Uso
 Espuma: 

1. Com o auxílio de um copo gerador de espuma, adicione 2/3 do produto no frasco e acione para gerar uma espuma consistente. 

2. Introduza os tetos e deixe agir por 30 segundos. 

3. Seque com papel toalha descartável. 

4. Recomendamos o uso de um papel toalha por teto. 

Spray: 

1.  Com auxílio de um borrifador, aplique o produto nos tetos do animal uniformemente. 

2. Deixe agir por 30 segundos. 

3. Seque com papel toalha descartável. 

4. Recomendamos o uso de um papel toalha por teto.

Instruções importantes
• Não dilua o produto em água. 

• Não devolva sobras de solução de OXY D para a embalagem original. 

• Descarte qualquer solução de OXY D que esteja suja ou contaminada.

www.spartanbrasil.com.br

AGROPECUÁRIA E SAÚDE ANIM
AL


