
 

 

 

Inciprop HOOF D® 
 

Omschrijving: Klauwdesinfectieproduct voor koeien, schapen 
en varkens te gebruiken in voetbaden. 
FORMALINE VRIJ. 

 
Eigenschappen: 

 
 

• Inciprop Hoof D reinigt, desinfecteert en verzorgt 
klauwen. 

• Zeer effectief door de combinatie van quaternaire 
ammonium verbindingen, glutaaraldehyde en aluminium-
sulfaat. 

• Inciprop Hoof D stimuleert de elasticiteit van de klauw. 
• Inciprop Hoof D is effectief met gebruik van hard water, 

hoge organische belasting en lage temperaturen. 
• Formaline vrij. 
• Toelatingsnummer België: NOTIF698 
• Toelatingsnummer Nederland: 13685N 
 
 

Toepassing en dosering:  • Pas Inciprop Hoof D toe bij een concentratie van 3 – 5 %  
(30 ml – 50 ml per 1 L water). Afhankelijk van de insleep 
van vuil dient het voetbad na maximaal 100 dieren 
vervangen te worden. 

• Bij klauwproblemen: 
- 5 opéénvolgende dagen, 2 keer per dag bij een 

concentratie van 5%. 
• Routinebehandeling: 

- 2 dagen per week, 1 keer per dag bij een concentratie 
van 3%. 

• Inciprop Hoof D bevat 117,5 g glutaaraldehyde en 165 g 
quaternaire ammonium verbindingen/kg product. 

•  
 

Opmerkingen: • Sluit de verpakking goed na gebruik.  
• Opslaan in de originele verpakking tussen 0°C en 40°C.  
• Product niet verwijderen via het riool.  
• De verpakking alleen verwijderen wanneer deze leeg en 

gespoeld is.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Onze productinformaties zijn op de normale bedrijfsomstandigheden afgestemd. Indien zich met betrekking tot de toestand van het water de 
arbeidssituatie of de installatie, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze technisch adviseurs gaarne bereid advies uit te brengen ten 
aanzien van de meest gunstige toepassing van onze producten. 
De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige 
verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet 
van onze producten zijn steeds aangewezen. 
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