
Kuivauspaperit
Ainutlaatuinen imukyky ja repäisylujuus
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Artno   
920 651 05 SoftcelTM 500R, 
 6 rullaa à 500 arkkia, arkin koko 38x26cm
920 651 06 SoftcelTM 1000R, 
 2 rullaa à 1000 arkkia, arkin koko 38x26cm

Jotta voidaan tuottaa laadukasta maitoa, on vedinten puhdistuksessa käytettävä 
kosteutta. Käytä aina yhtä liinaa/paperia vain yhdelle lehmälle!



SoftcelTM

SoftcelTM on premium – tason paperi, joka koostuu kahdesta 
kerroksesta osittain uudelleenkierrätettyä paperia. SoftcelTM 
on arkkikooltaan hieman suurempaa ja vetolujuudeltaan 
aavistuksen kestävämpää kuin Ekopaperi.
Vetolujuus: +++
Imukyky: +++

DeLaval kuivauspaperit  ovat pehmeitä, kuivia 
yleispapereita. Niitä voidaan käyttää vedinten ja utareen 
kuivaukseen esimerkiksi kun utare on puhdistettu vedellä 
tai Biofoam-vaahtopesulla ennen lypsyä. Tästä syystä 
kuivauspaperit sopivat erityisen hyvin lypsyasemille. DeLaval 
kuivauspapereilla on erittäin hyvä imukyky. Niitä käytetään 
päivittäiseen utarehygieniaan parhaan maidonlaadun 
varmistamiseksi, bakteerien leviämisen minimoimiseksi ja 
oksitosiinin erityksen stimuloimiseksi. 

DeLaval kuivauspaperit ovat 100 % biologisesti hajoavia ja 
ne voidaan käytön jälkeen heittää lantakouruun. DeLaval 
kuivauspaperit muodostuvat kahdesta pehmeästä 
paperikerroksesta. Paperin pintaan painettu muotoilu 
varmistaa tehokkaan mekaanisen vaikutuksen utareeseen 
ja vetimiin. Kuivauspapereiden muotoilu ja hyvä vetolujuus 
tekevät niistä erinomaisen utareen käsittelyyn. Papereissa 
on katkaisua varten reiät, jotta oikean kokoisen arkin 
katkaiseminen onnistuu helposti.

DeLaval kuivauspaperit soveltuvat yleispaperiksi myös 
kaikkialle missä tarvitaan laadukasta ja kestävää paperia 
esimerkiksi kuivaukseen. DeLaval kuivauspapereita onkin 
käytössä korjaamoilla, sosiaalitiloissa, hevostalleilla 
jne. Valikoimassamme on paperiannostelijat joilla 
kuivauspapereiden annostelu käy helposti. DeLaval 
kuivauspaperit ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä yleispapereita.

Edut
•	 Pehmeää	hygieenistä	paperia	–	puhdistavat	hyvin		 	
 likaisetkin utareet
•	 Hyvä	imukyky	–	imee	tehokkaasti	märkää	likaa
•	 Muotoiltu	pinta	–	hyvä	puhdistuskyky
•	 Soveltuu	myös	kotiin,	korjaamolle	ym.	paikkoihin	joissa		
 tarvitaan kuivauspaperia
•	 Repäisyreuna	–	helppo	ottaa	sopivan	kokoinen	pala
•	 100	%	Biologisesti	hajoavaa	–	helppo	hävittää	käytön		 	
 jälkeen
•	 100	%	klooriton	paperi	–	ympäristöystävällinen

Säilytys
Säilytä kuivassa paikassa 

Annosteluun
Art. nro:
987 325 80 Seinäannostelija, 
sopii 500 arkin rullalle (920 651 05)

987 324 80 Seinäannostelija, 
sopii 1000 arkin rullalle (920 651 06 ja 920 651 08)

987 406 80 Lattia-annostelija, 
sopii sekä 500 että 1000 arkin rullille
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