TESTE DA
CANECA

PRÉ DIPPING
ESPUMA

• Retirar os 3 primeiros jatos
de leite de cada teto;
• Observar a presença de
alterações
no
leite,
indicando mastite.

• Evitar lavar os tetos com
água;
• Aplicar o pré-dipping (Maxi
Contact ou Prima Contact)
com auxílio de copo aplicador.

COLOCAÇÃO
DOS COLETORES

RETIRADA
DOS COLETORES

SECAGEM DOS
TETOS

• Após 30 segundos, secar
bem os tetos com papel
toalha;
• Utilizar 1 folha para cada
teto, para não acontecer a
contaminação entre os tetos
• Dê atenção especial ao bico
do teto.

PÓS DIPPING

• Retirar o conjunto de
ordenha no momento certo,
ao encerrar o fluxo de leite e
evitando a sobre ordenha;
•
Cortar
o
vácuo
corretamente
antes
da
retirada;
• Manter sempre regulados
os extratores automáticos.

• Colocar as teireiras logo
após a secagem;
• Corte o vácuo (quebra do
vácuo) para evitar danos ao
teto e o fluxo reverso;
• Não deixe as teteiras
encostarem no chão, para
evitar contaminação.

• Aplicar
o
pós-dipping
(Lacto Gold, Lacto Gold
Green ou Udder Dip) após a
retirada das teteiras;
• Cobrir pelo menos 2/3 da
superfície do teto, com copo
aplicador sem retorno;
• Manter a vaca em pé por,
pelo menos, 40 minutos
após a ordenha.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DE ORDENHA
PRÉ ORDENHA - SANITIZAÇÃO

LIMPEZA ALCALINA CLORADA

• Diluir 50ml de SANITPLUS para cada 10
litros de água em temperatura ambiente;
• Circular a solução por 15 minutos no
sistema;
• Drenar, sem enxaguar, toda a solução e
aguardar 20 minutos para iniciar a ordenha.

• Diluir 25ml de ALCAPLUS para cada 10 litros
de água quente (60 a 80 ⁰C);
• Circular a solução no sistema até atingir a
temperatura de 45 ⁰C (em média, 5 a 10
minutos).

PÓS ORDENHA - PRÉ ENXAGUE

ENXAGUE ÁCIDO DIÁRIO

• Ao terminar a ordenha, enxaguar o sistema
de preferência com água morna (40 a 45 ⁰C);
• Retirar todo o excesso de leite que está no
sistema;
• A água morna no pré-enxague facilita a ação
dos detergentes.

• Diluir 25ml de ACIDPLUS para cada 10 litros
de água morna (40 a 45 ⁰C);
• Circular no sistema por 10 minutos;
• Enxaguar e drenar todo o sistema após a
limpeza.

LIMPEZA DO TANQUE DE LEITE E DA PARTE EXTERNA DO SISTEMA DE ORDENHA
• Diluir 10ml de TOP PLUS para cada 10 litros de água morna (30 a 40 ⁰C);
• Escovar manualmente as superfícies internas e externas do tanque de
resfriamento do leite;
• Escovar manualmente a parte externa do sistema de ordenha (conjuntos de
ordenha, mangueiras, tubulações, unidade final, etc);
• Realizar o enxague de toda a superfície escovada.

IMPORTANTE: Utilizar a escova giratória para limpeza das teteiras diariamente, antes de iniciar o procedimento de
limpeza.
ACIDPLUS aplicação: remoção de resíduos minerais do sistema de ordenha.
ALCAPLUS aplicação: remoção dos resíduos orgânicos (gorduras e proteínas) do sistema de ordenha.
Frequência de uso: diária, imediatamente após o término de cada ordenha.
Precauções no manuseio de produtos químicos: utilizar equipamentos de EPI, manter em local seco e arejado,
limpo e trancado para evitar acidentes com crianças e animais.

(51) 3866-2900
Rua Eugênia Mello de Oliveira Kirchheim, 251- Bairro Bom Pastor – Lajeado/RS
www.grupokersia.com.br

Produtos de alta performance
desenvolvidos para garantir a melhor
qualidade e lucratividade no leite.

ALCAPLUS

A melhor opção para o pré-dipping, MAXI CONTACT oferece os
benefícios de higienização e hidratação do ácido lático de modo
econômico, pois é aplicado em forma de espuma, reduzindo o
consumo.

Detergente alcalino clorado
ALCAPLUS é um detergente alcalino clorado indicado para limpeza
de utensílios de ordenha, tanques de evaporação, pasteurizadores e
sistemas fechados (CIP). Pode ser usado em qualquer superfície,
exceto alumínio galvanizado e pintado.
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PRIMA CONTACT
PRIMA CONTACT oferece a qualidade em higienização da Clorexidina,
sem agredir os tetos. É também econômico, pois sua utilização em
forma de espuma reduz o consumo.
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LACTO GOLD GREEN

PÓS-DIPPING

LACTO GOLD GREEN é um produto completo e nossa referência em
qualidade. Composto de ácido lático, ácido salicílico, aloe vera e
menta, LACTO GOLD GREEN proporciona aos tetos uma higiene
completa sem agredir os tetos, deixando sua pele macia e
condicionada.
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LACTO GOLD
Composto de ácido lático, aloe vera e camomila, LACTO GOLD é a
melhor opção para aqueles que buscam alta hidratação e efeito
barreira, contando sempre com uma higiene de qualidade.
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UDDERDIP
UDDERDIP é a opção para quem deseja economia e qualidade.
Composto de Triclorocarbanilida, UDDERDIP oferece higiene dos
tetos sem abrir mão da hidratação.

HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PRÉ-DIPPING

MAXI CONTACT
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ACIDPLUS
Detergente ácido desincrustante
ACIDPLUS
é
um
detergente
ácido
recomendado
para
desincrustação, desoxidação manual e por imersão de peças e
utensílios de ordenha, removendo incrustações minerais de origem
calcaria e até ferruginosas, usado em qualquer tipo de materiais,
latão, plástico, aço inox. É recomendado para sistemas fechados
(CIP) da indústria alimentícia em geral.
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SANITPLUS
Sanitizante para indústria alimentícia
SANITPLUS é um sanitizante para uso na indústria alimentícia em
geral, como laticínios, frigoríficos, etc. Pode ser usado também na
sanitização de circuitos fechados (CIP), tanques de resfriamento,
tubulações e enchedores. Pode ser aplicado sobre vários materiais,
entre eles aço inox, vidro, alumínio, teflon, etc.
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TOP PLUS
Detergente neutro concentrado
TOP PLUS é um detergente neutro espumante e desengordurante
para limpeza manual externa e interna de tanques, utensílios, partes
desmontáveis de ordenhadeiras, partes externas do sistema de
ordenha, azulejos e superfícies em geral. De fácil diluição, TOP PLUS
tem alto rendimento e é econômico, pois possui fórmula super
concentrada.
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CLEAN PLUS
Detergente neutro, espumante e desengordurante
CLEANPLUS é um detergente neutro, espumante e desengordurante
para limpeza manual externa e interna de tanques, utensílios, partes
desmontáveis de ordenhadeiras, partes externas do sistema de
ordenha, azulejos e superfícies em geral.
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