
MS Topfoam

Nieskazitelnie czyste pomieszczenia i sprzęt!



Brud to pożywka dla mikroorganizmów (włączając w to 

czynniki chorobotwórcze) i wpływa na wyniki finansowe. 

Dlatego istotne jest, aby przed odkażaniem dokładnie 

wyczyścić pomieszczenia inwentarskie. A dokładne 

czyszczenie nie jest możliwe bez środka do namaczania.

Czyste środowisko bytowania zapewnia lepszy ogólny stan zdrowia.

MS Topfoam to silny i pieniący produkt moczący o wydłużonym czasie kontaktu. Nadaje się do   

stosowania w hodowli bydła, świń i drobiu.

MS Topfoam

Doskonale 
przylega do 
pionowych 

powierzchni

Skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia

Do 30% 
oszczędności czasu 

pracy, wody i 
ilości zużywanego 

produktu

Mocne strony produktu pieniącego: 

 Widoczny. Można zobaczyć, że wszystkie powierzchnie są dokładnie pokryte pianą  

 Dokładnie czyści. Piana wnika w brud, nawet gdy istnieje duża zawartość tłuszczu i białka 

 Ekonomiczny. Niewielka ilość produktu wytwarza dużo piany 

 Czas kontaktu. Piana posiada silne właściwości przylegania do powierzchni



Plan krok po kroku dotyczący higienicznego czyszczenia:

1
Staranne przygotowanie. Usunąć wszystkie materiały i sprzęt (obornik, poidła, karmiki itp.) z 
pomieszczenia inwentarskiego.

2
Pokryć wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu inwentarskim (i związane z nim materiały) środkiem 
MS Topfoam. W przypadku dużego zanieczyszczenia należy wcześniej zmoczyć powierzchnie. 

3
Spłukać do czysta pomieszczenie inwentarskie (i wszystkie związane z nim materiały) przy pomocy 
myjki wysokociśnieniowej i następnie spłukać wodą pod małym ciśnieniem.

4
Zdezynfekować pomieszczenie inwentarskie przy pomocy MS Megades Novo, aby zabić 
wszystkie pozostałe mikroorganizmy. 

5
Spłukać pomieszczenie inwentarskie (i wszystkie związane z nim materiały) przy pomocy czystej 
wody i pozostawić do wyschnięcia.

6
Środowisko o niskim poziomie czynników chorobotwórczych. Pomieszczenie inwentarskie jest gotowe 
do ponownego użycia.

Natychmiast po 
opróżnieniu

Po czyszczeniu 
ciśnieniowym Po czyszczeniu Po dezynfekcji

50.000.000
patogenów/cm²

20.000.000
patogenów/cm²

100.000
patogenów/cm²

<500
patogenów/cm²

Natychmiast po 
opróżnieniu

Czyszczenie przez 
oprysk zimną wodą

Czyszczenie przez 
oprysk MS Topfoam

Dezynfekcja przy 
pomocy MS Megades 
Novo

Czynniki chorobotwórcze w pomieszczeniach inwentarskich



Zaczęliśmy stosować MS Topfoam, gdy podczas powiększania gospodarstwa mieliśmy 
problemy z bakterią Clostridium. Z pomocą specjalisty ds. higieny z firmy MS Schippers 
obmyśliliśmy plan jak się jej pozbyć. Można uzyskać znaczną poprawę poprzez 
czyszczenie i odkażanie pomieszczeń inwentarskich. Wcześniej mieliśmy 20% zwierząt, 
które miały problemy z powodu bakterii Clostridium, a po podjęciu działań było to tylko 
5%.

Wybraliśmy MS Topfoam z powodu szybkości i łatwości nakładania oraz dokładnego 
czyszczenia w wyniku działania mokrej piany. Wizualna czystość dojarni nie wystarczy. 
Od chwili, w której zaczęliśmy zwracać większą uwagę na higienę, liczba komórek 
somatycznych w zbiorniku spadła o 200 000 i liczba komórek spadła z 6 do 3.

Arjan Berghuis NL, Westdorp Hodowca świń

Bennie en Heleen Aarts NL, Nederweert-Eind Hodowca kóz

Hodowcy dzielą się swoimi doświadczeniami

Obszar działania MS Topfoam
Dostępne są dwa rodzaje MS Topfoam. Poniższa tabela przedstawia wyraźne różnice.

MS Topfoam LC Alk MS Topfoam LC Acid

Usuwa tłuszcz +++ -

Usuwa białko +++ -

Usuwa obornik ++ -

Usuwa nalot wapienny - ++

Usuwa pozostałości żelaza - ++

Może być stosowany na betonie, plastiku, stali nierdzewnej, metalach 
pokrytych galwanicznie

plastiku, stali nierdzewnej

Może być stosowany na Brudu, który gromadzi się w pomieszczeniach 
inwentarskich (np. obornik i pokarm)

Miejsc, gdzie używana jest duża ilość wody 
(np. kanał udojowy i dojarnia)

MS Schippers Export
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