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Keno
TM

pure Pro
Komplett behandling av spenene før melking.

 » Rengjøring

 » Hud-pleiende

 » Økonomisk i bruk
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jur-forbedelse

Jur-forberedelse: bortkastet tid?

Ved rengjøring av juret før melking , blir juret godt forberedt, på å 
bli melket. I løpet av denne forbredelsen, kan oksytocin også få mer 
effekt, og dermed redusere den totale melketiden. En annen fordel 
ved forbehandlingen er: mindre risiko for forurensning.

Keno™pure Pro: den komplett 
forberedelsen før melking

➊ Rengjøring
av Ikke-ioniske og anioniske tensider
• Virker jevnt på hele spene-huden og spenespiss
• Reduserer overflatespenningen  på skitne spener
• Fjerner skitt raskt og effektivt

➋ Spene og juret behandlene
Glycerin: Smører og fukter spenene for bedre melking. Keno™pure 
Pro-programmet forbedrer produksjonen av oxytocin som 
stimulerer juret til å slippe melken ned.

3 forskjellige påføringsmetoder:

➊ FOAM CUP
 » Forbered en 40% løs-

ning i rent vann (400 ml 
av Keno™pure Pro og 600 
ml rent vann)

 » Klem kopp for å aktivere 
skummet

 » Kontroller at alle spene-
ne er dekket med skum

 » Tørk av spenene med 
ett papirhåndkle per ku, vær spesielt oppmerksom på 
spenespissen

➋ SPRAY
 » Forbered en 10% løs-

ning i rent vann (100 ml 
Keno™pure Pro i 900 ml 
rent vann)

 » Spray rundt spenene

 » Tørk av spenene med 
ett papir håndkle per ku, 
vær spesielt oppmerk-
som på spenespissen

➌ GJENBRUKBARE 
KLUTER
 » Fyll en bøtte med 10 

liter rent varmt vann og 
tilsett 50 til 200 ml av 
Keno™pure Pro

 » Bløtgjør klutene i løsning

 » Bruk en klut per ku

 » Vask hele lengden av 
spenene og være spesi-
elt oppmerksom på spenespissen.

 » Bruk den andre siden av kluten og tørk spenene

 » Rengjør og desinfiser brukte kluter før du gjenbruker dem

➊ Uren spene ➌ Ren og 
velpleiet spene, 
klar for melking

➋ virkningen av Keno™pure Pro

skit

Film Keno™pure Pro
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