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PRODUCT- 
INFORMATIE 

 
 
FINK – Udder Foam Concentrate 
Reinigende en verzorgende schuim voor het melken 
 

• zeer efficiënte reiniging van de spenen met actief schuim 

• optimaal aangepaste pH-waarde, huidvriendelijk 

• zuinig in gebruik door schuimtoepassing 

• ook als spray toepasbaar 

• stimulering van de melkstroom door betere voorbereiding.  

• vrij van chloor en QAV (quaternaire ammoniumverbindingen) 
 

• alleen voor professioneel gebruik  
 

 
Produktomschrijving 
 
FINK - Udder Foam Concentrate is een vloeibaar concentraat dat wordt gebruikt in 
verdunde oplossing om de spenen te reinigen voor het melken. Door de goede 
schuimvorming en zeer hoge oplosbaarheid van vuil worden de spenen grondig gereinigd. 
Een optimaal aangepaste pH-waarde voor de speenhuid zorgt voor maximale verzorging en 
hygiëne. FINK - Udder Foam Concentrate kan ook verdund worden gebruikt als spray.  
 

 Fysieke toestand heldere, beige, stroperige vloeistof  

 Dichtheid [g/cm3 bij 20 °C] 1,00 – 1,04   

 pH-Waarde [bij 20 °C voor het concentraat] 6,3 – 6,7   

 

Bestanddelen 
 
Anionogene en niet-ionogene oppervlakte actievestoffen, huidverzorgende componenten 
 

Werkingswijze 
 
Door het gecombineerde effect van verschillende oppervlakte actievestoffen wordt vervuiling 
van verschillende samenstellingen verwijderd door snelle en volledige bevochtiging van zelfs 
hydrofobe oppervlakken (spenen, uiers), overgebracht naar de reinigingsoplossing en daar 
opgelost en / of gedispergeerd of geëmulgeerd. Door de spenen voor het melken te reinigen, 
worden de hygiënische omstandigheden bij de melkproductie aanzienlijk verbeterd. De 
melkstroom (stimulatie) wordt ondersteund door drogen (uierpapier). Het gebruik van FINK – 
Udder Foam Concentrate bevordert de productie van kiemarme melk. 
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Gebruiksaanwijzing 
 
FINK – Udder Foam Concentrate word als volgt gebruikt: 
 
Als Schuim-reiniging: 
 

Concentraat 10,0 %  1,0 liter concentraat op 10 liter water 

Temperatuur 30 °C  

Inwerktijd ca. 10 bis 30 Seconden 

Technologie Schuimbeker opschuimen en dippen 

 
Als spray-reiniging: 
 

Concentraat 10,0 %  1,0 liter concentraat op 10 liter water 

Temperatuur 30 °C  

Inwerktijd ca. 10 bis 30 Seconden 

Technologie Sprayfles, - systeem: 1 a 2 verstuivingen per speen 

 
Voor de speen- of uierreiniging worden de eerste kiemrijke melkstralen gemolken 
(voormelkbeker)! Vervolgens wordt de applicatieoplossing van FINK - Udder Foam 
Concentrate aangebracht en na de inwerktijd met droog uierpapier afgeveegd. De 
toepassingsvoorwaarden worden bepaald afhankelijk van de mate van vervuiling. 
 

Opslag / verwijdering 
 
FINK – Udder Foam Concentrate vorst vrij opslaan. Inhoud / container afvoeren in 
overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.  

 
Ecologische beoordeling  
 
FINK – Udder Foam Concentrate voldoet aan de bepalingen van detergentenverordening, 
de organische componenten van het preparaat zijn biologisch afbreekbaar. 
 
 
 
 
 

FINK TEC GmbH 
D-59069 Hamm, Oberster Kamp 23 

Tel.: +49 (0) 2385 / 73-0 / Fax: +49 (0) 2385 / 73-349 

___________________________________________________________________ 
Het product is alleen bedoeld voor industrieel en commercieel gebruik. De productinformatie komt overeen met 
de huidige stand van onze technische kennis en ervaring. De inhoud vertegenwoordigt geen wettelijk bindende 
belofte van bepaalde eigenschappen en ontslaat de gebruiker niet van zijn eigen tests en voorzorgsmaatregelen 
vanwege de verscheidenheid aan werkmethoden, materiaaleigenschappen en toepassing. 


