
 

 

Oxy Foam 
 
Omschrijving: Schuimend reinigingsmiddel voor schone 

spenen. Deze bewezen schuimtechnologie 
voor dagelijkse uierhygiëne is gemakkelijk in 
het gebruik, veilig en economisch. 
 

Eigenschappen: De constante microscopische belletjes van het schuim met zijn 
isolerende dichtheid zorgen voor een complete verwijdering van het 
vuil van de spenen, evenals het behandelen van de speenhuid. 
 

Productgegevens: • Het actieve schuim wordt bereid in de speciale schuimbeker, 
hiermee wordt dagelijkse uierhygiëne comfortabel en snel. 

• Het schuim is direct actief, omsluit de speen volledig, hecht goed 
en is zeer effectief. 

• Het verzacht, versoepelt en herstelt de speenhuid, dankzij de 
rijkelijk aanwezige huidverzorgende componenten. 

• Het schuim is goed zichtbaar op de spenen en laat zich 
gemakkelijk afdrogen. 

• Meer effectiviteit met minder product, geen verlies door 
‘druppelen’ en geen verspilling door wegstromen van product. 

 
Toepassing en dosering: • Vul het reservoir van de speciale schuimbeker. 

• Knijp in de beker en druk het schuim naar boven tot aan de rand. 
• Of knijp in de trekker van de automatische foamer. 
• Breng het schuim aan op de spenen. 
• Laat het schuim inwerken. 
• Verwijder het vuil met een papieren uierdoek (eenmalig gebruik). 
• Spoel de schuimbeker na gebruik om met water. 
 

Opmerking: Opslag: koel opslaan en vorstvrij bewaren. 
Niet mengen met andere producten.  
Niet teruggieten in de originele verpakking. 
 

 

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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