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Detergente alcalino de uso diário para 
limpeza de equipamentos de ordenha. 

Fórmula concentrada que permite a 
remoção de gordura e outras

sujidades orgânicas.
Diluição recomenda: 25 ml de ORDENHA 

10 DETERGENTE ALCALINO para cada 10 L 
de água. Aplique o detergente em água a 

uma temperatura de 65° a 70°C. Deixe 
circular a solução aplicada por 10 a 20 

minutos. A temperatura do retorno não 
deverá ser inferior a 50°C.

Detergente Alcalino

100

Detergente ácido de uso diário ou a cada 
3 dias para limpeza de equipamentos de 

ordenha, conforme recomendação 
técnica. Fórmula concentrada e 

extremamente e�ciente na remoção de 
minerais e outras sujidades inorgânicas.

Diluição recomendada: 25 ml de 
ORDENHA 10 DETERGENTE ÁCIDO para 

cada 10 L de água.
Aplique o detergente em água a uma 

temperatura ambiente. Deixe circular a 
solução aplicada por 10 a 20 minutos. 

Detergente Ácido

200

Detergente neutro com formação de 
espuma recomendado para limpeza geral, 

como resfriadores de leite, utensílios de 
ordenha e das instalações e ambientes de 

criação animal. Fórmula concentrada, 
e�ciente na remoção de gorduras, 

proteínas, minerais e outras sujidades.
Diluição recomendada: 50 a 100 ml de 

ORDENHA 10 DETERGENTE NEUTRO para 
cada 10 L de água.

Detergente Neutro

300

Indicado para sanitização de ambientes 
e estruturas com grande concentração 

de agentes microbiológicos. 
Modo de usar: 10 minutos antes da 
próxima ordenha, circule 20 ml do 

ORDENHA 10 ECOTREX em 10 litros de 
água para cada unidade de ordenha 

por 5 minutos, com água em 
temperatura ambiente. Necessário 

enxágue. Indicado também para 
sanitização de toalhas e utensílios. 

Ecotrex

600

Produto viscoso, pronto para o uso, 
indicado para a hidratação e proteção 

dos tetos de bovinos e caprinos 
leiteiros após a ordenha.

Modo de usar: Fazer a imersão de no 
mínimo 5 cm do teto no ORDENHA 10 

PÓS-DIPPING, utilizando-se do aplicador 
apropriado, logo após a ordenha.

Pós-Dipping

500

Indicado para a higienização e 
condicionamento dos tetos de bovinos e 

caprinos leiteiros antes da ordenha. 
Pronto para o uso. 

Modo de usar: Fazer a imersão de 75% – 
90% do teto no ORDENHA 10 

PRÉ-DIPPING, em forma de espuma, 
utilizando-se do aplicador apropriado. 
Deixar no mínimo por 30 segundos e 

posteriormente secar a área com papel 
toalha descartável.

Pré-Dipping

400


