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Zaščitite vaše živali in povečajte vaše donose.

Keno™san
Nov standard pri čiščenju objektov in opreme za živali!

 » Posebna formula, ki temelji na novih tehnologijah,

 » lepljiva in obstojna pena,

 » izredna zmožnost prodiranja v umazanijo,

 » zelo ekonomična uporaba,

 » nekorozivnost.
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Varen za opremo

Vrsta kovine / 
površine

Hitrost korozije
vrednost pri 1000 urah 
(*106 g metala na cm2 

in uro)

Korozija
(mm/leto)

Nerjaveče jeklo 316 0,005 0,00005

Bakrena površina 0,035 0,00046

Medeninasta površina 0,046 0,00046

Anodiziran aluminij 0,130 0,03176

Surov aluminij 7000 
(AlMg zlitina) 0,054 0,149

Galvanizirano železo 0,008 0,00016

Koroziven, če je vrednost > 1 > 0,7

Raztopina: 1%, kontaktni čas 300 ur

Povprečna poraba:
• Prasilišče: 1 L koncentrata na 20 prasilišč   

•
 

Keno™san naredi točno to, kar obljublja:
• tvori dolgotrajno obstojno peno, ki se lepi na različne 

materiale,
  

• odlično globoko čiščenje v najzahtevnejših razmerah,
•
 

zagotavlja aktivnost že pri zelo nizkih koncentracijah 
(1-1,5%)

Uporaba:
1. Odstranite umazanijo,
2. nanesite Keno™san s penilcem in z mrzlo vodo,
3. uporabite 0,5 – 2% raztopino,
4. dovolite, da Kenosan deluje 15 do 30 minut,
5. sperite z visokim ali nizkim pritiskom.

potemprej
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Keno™san združuje ultra moč ad-
hezivnosti in globoko prodiran-
je v umazanijo pri zelo nizkih 
koncentracijah!

Visokokvalitetna formulacija zagotavlja izjemen rezultat 
čiščenja v najbolj zahtevnih razmerah v prašičereji, perutni-
narstvu in govedoreji. Tudi najdebelejša in zasušena umaza-
nija (gnoj, iztrebki…) ki jo najdemo npr. v prasilišču, vzrejal-
išču, v objektih za purane in brojlerje, v molziščih… se vda 
penetracijski in topilni moči Keno™sana. Aktivnost čiščenja še 
poveča podaljšan kontaktni čas, ki je posledica dobre leplji- 
vosti pele, ki ostane na vseh vrstah površin. Revolucionarno 
lepljiva pena, ki omogoča dolg kontaktni čas nam prihrani 
denar, delo, vodo in energijo.

Keno™san je bil testiran na različnih materialih in je dokazano 
nekoroziven. Keno™san zagotavlja doživljenjsko garancijo za 
vašo opremo!

Keno™san nudi izredno moč 
čiščenja z globoko penetracijo v 
umazanijo

Tako izredno delovanje pri tako nizki koncentraciji je izjema 
med alkalnimi penečimi čistili in omogoča tudi izredno 
ekonomsko učinkovitost čiščenja na m2.  Uporaba Kenosana 
vam lahko prihrani do 50% na m2.

Vaš dobavitelj:

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali d.o.o.
Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana
t./f.: 01 2425 530, m: 040 304 180, 031 659 804
e: info@animalis.si   www.animalis.si 

Pitanci, brojlerji: 0,3 L raztopina na m2


