
M i c r o D e r m

250 ml

Skin protection spray

Uitsluitend voor uitwendig gebruik 
op dieren

Indicatie
MicroDerm is een beschermende huidspray. 
Het helpt veehouders de huid van hun 
dieren in optimale conditie te houden. Het 
is gebaseerd op gemicroniseerde koper- en 
zinkchelaten (organische vorm) die snel 
worden opgenomen door de huid.

Dosering
Goed schudden voor gebruik. Maak het 
te behandelen huidoppervlak schoon en 
droog om het contact met de spray te 
optimaliseren. 
Spray 3 seconden op een afstand van 
15 - 20 cm. Bedek het gebied volledig en 
gelijkmatig. 
Er zijn geen bijwerkingen bekend van het 
middel.
 
Samenstelling
Koperchelaat, Zinkchelaat, Butaan / 
propaan mengsel.

Verwijdering lege spuitbussen
Ongebruikt product of restanten hiervan 
dienen in overeenstemming met de 
nationale vereisten te worden verwijderd.

Transport
UN 1950 Spuitbussen, Ontvlambaar, 2.1, 
Beperkte Hoeveelheden.

Zeer licht ontvlambare aerosol. 
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of 
duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Van hitte / vonken / open vuur / hete 
oppervlakken weghouden. Niet roken.

- Niet in een open vuur of op andere 
ontstekingsbronnen spuiten.

- Ook na gebruik niet doorboren of 
verbranden. 

- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel vermijden. 

- Niet eten, drinken of roken tijdens het 
gebruik van dit product.

- Draag veiligheidshandschoenen / 
beschermende kledij / oogbescherming / 
gezichtsbescherming.

- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen.

- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 
raadplegen.

- Tegen zonlicht beschermen. Niet 
blootstellen aan temperaturen boven 
50°C/122°F.

Bewaring
Bij voorkeur bewaren bij een temperatuur 
beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer 
bewaren. Beschermen tegen vorst. Gebruiken 
bij een temperatuur boven 0°C.
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