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Nieuw

Aërosol spray
 » Product 100% homogeen met het drijfgas
 » Ten allen tijde een constant en gelijkmatige 

verneveling 
 » Schudden voor gebruik NIET VAN TOEPASSING
 » Funtioneert in alle mogelijke posities (ook 

ondersteboven)
 » 300ml

Gebruik
 » Huid: 

1x spray/dag, 3 opeenvolgende dagen
 » Hoeven: 

1x spray/dag, 6 opeenvolgende dagen 
(de hoeven goed bedekken met Keno™fix in 
droge omstandigheden)

 » Staart/oren: 
1x spray/dag, 3 opeenvolgende dagen (bij 
eerste waarnemingen van oor en/of staartbijten)

Beschermende barrière spray
 huid & hoeven
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Melaleuca alternifolia

 » Krachtige 
ontsmetter

 » Beschermende 
barrière spray

 » Bevat een 
bitterstof

• Antiseptisch
1.5% chlorocresol m/m (antimicrobiële werking, 
gram +/- bacteriën en schimmels)

• Huid ontsmetting (EN1656)
Keno™fix bewees z’n effectiviteit volgens de eu-
ropese norm EN 1656.

% Contact 
tijd

Log
reductie

Staphylococcus aureus 40% 5' > 5,06

Proteus vulgaris 20% 5' > 5,52

Enterococcus hirae 20% 5' > 5,53

Streptococcus suis 20% 5' > 5,21

Pseudomonas aeruginosa 20% 5' > 5,53

In overeenstemming met de standaard EN1656:2009, vertoont Keno™fix 
reeds een bacteriële werking aan 1/5 van het RTU concentraat! 

• Bevat teeboomolie
Naast de huid penetrerende werking heeft tee-
boomolie ook de volgende eigenschappen:
 »  Verzachtend
 »  Ontsmettend
 »  Hydraterend

Tweede-huid-technologie

• Filmvormende agentia
 » Droogt snel
 » Sterke huidadhesie
 » Een constante en langdurige afgave van de 

antimicrobiële substantie
 » Kleeft niet aan de buitenkant

• Niet oplosbaar in water 
Eens de Keno™fix film droog is kan deze niet 
meer afgespoeld worden door water. Een sterke 
film die vuil en bacteriën afstoot maar wel vocht- 
en zuurstofdoorlaatbaar is!

• Bevat een plastificeermiddel
Dit maakt de film zeer flexibel waardoor die kan 
meebewegen met de huid. Hierdoor blijft de 
film nog langer intact. Zeer slijtvaste film.

• Remanentie test (ISO 22196)
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Log reductie

De remanente werking (log 4) van Keno™fix tegen 
Streptococcus suis gedurende minstens 4 dagen

De film die Keno™fix achterlaat toont nog steeds een bactericide 
activiteit na 4 dagen. Dit bewijst de zeer sterke remanentie 
capaciteit van Keno™fix!

• Reduceert oor-en staartbijten
 » Dierenwelzijn
 » Brengt  de rust terug in de stal
 » Vermindert financiële verliezen veroorzaakt 

door oor-en staartbijten

Een studie van Wageningen UR livestock research door De Lauwere 
et al. (2009) toonde aan dat op bedrijven waar er staart-en oorbijt 
problemen zijn, 4.25% van de dieren aangetast zijn. In dit geval 
loopt de het kostenplaatje (verlies aan groei, ziekte, etc) op tot 
5500 euro per jaar.  

Prevalentie

2,12% 5% 20%

Zeugenbedrijf met 500 
aanwezig zeugen

2.142 e 5.555 e 22.293 e

Vleesvarkensbedrijf met 
4000 aanwezige vlees-
varkens

2.383 e 5.766 e 22.808 e

• Bevat een bitter agentia
 » Inert en reukloos
 » Niet irriterend of repulsief 

voor de gebruiker


