
Art nr   
96030701 25 kg
96030101 10 kg 

DeLaval pulverdiskmedel 1+
– effektivt, lättlösligt pulver
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Valet av diskmedel är mycket viktigt för att erhålla 
bästa mjölkhygien. Diskmedlet ska effektivt lösa upp 
mjölkens fett-, protein- och kalk-innehåll samt förhindra 
att avlagringar uppstår. När anläggningen är ren måste 
den bibehållas ren till nästa mjölkning. Enklast gör man 
detta genom att använda ett kombinerat diskmedel, 
som  rengör och desinficerar samtidigt. 

DeLaval 1+ är ett diskmedel som klarar sin uppgift 
att göra ordentligt rent gång efter gång. Ett och 
samma diskmedel används vid varje diskning av såväl 
mjölkningsanläggning som tank. 

DeLaval 1+ rengör och desinficerar effektivt då det är 
ett fullständigt uppbyggt diskmedel. DeLaval 1+ har 
dessutom inbyggd järnkontroll vilket gör att DeLaval 1+ 
klarar de flesta diskförhållanden.

Fördelar

•  Effektivt, lättlösligt pulver

•  Lågskummande

•  Förhindrar mjölksten

•  Avfettar och skyddar gummi

•  Ekonomiskt

•  Inbyggd järnkontroll



TEKNISKA DATA

Alkali Natriummetasilikat

Vätmedel Tensider

Korrisionsskydd Natriumsilikat

Komplexbildare Natriumtripolyfosfat

Desinfektionsmedel Stabil organisk klorförening

Järnkontroll Organisk förening

pH i brukslösning Ca 11,5

Volymvikt 1,0 kg/l

Aktivt klor 3,8%

Egenskaper
DeLaval 1+ är ett alkaliskt specialdiskmedel för 
mjölkningsankläggningar. Rengör och desinficerar 
samtidigt. Lågskummande och avhärdande. Inbyggd 
järnkontroll d v s förebygger utfällning av järn.

Användningsområde
DeLaval 1+ är ett specialdiskmedel särskilt 
framtaget för rengöring och desinficering av 
mjölkningsanläggningar och mjölktankar. Används 
även som problemlösare vid tuffa förhållanden eller för 
att avlägsna beläggningar i mjölkningsanläggningen.

Dosering
Alkalidominant diskmetod
  Hårdhetsgrad        DeLaval 1+ dl/10 l vatten
 0 - 10 dH  0,5 dl
 11 - 20  0,75 dl
 > 20  1,0 dl

Växeldisk 
Vid växeldisk med DeLaval 1+ doseras 0,5 dl/10 l 
vatten oavsett vattenhårdhet.

Observera diskresultatet regelbundet och öka 
antalet syradiskningar vid behov. Vid extremt hårt 
eller järnhaltigt vatten rådgör med din DeLaval 
Servicetekniker.

Rena fakta
Diskresultatet är beroende av ett samspel mellan 
fyra faktorer; mekanisk och kemisk bearbetning, 
temperatur samt tid. För ytterligare information se 
blad 2:02.

Hållbarhet
Produkten skall förbrukas inom 12 månader från 
tillverkningsdatumet. Se märkning på förpackningen.
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