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Hamra Soap är ett effektivt och ekonomisk 
högkoncentrerad juversåpa som är fri från klor 
och kvartärer. Blandningen av mjukgörare och det 
hudneutrala pH-värdet håller spenarna spänstiga och 
mjuka. Hamra Soap kan också spädas ut och bli ett 
mycket effektivt skum.

• Kostnadseffektivt alternativ för juveravtorkning
• Effektiv rengöring av smuts, avlägsnar bakterier 

och sporer
• Välj den metod du gillar, som tvållösning; spraya 

eller skumma.
• Mjukgörande och hudvårdande 

- Mjukgörande medel (glycerol, sorbitol och lanolin) 
- Neutralt, hudvänligt pHFör att producera kvalitetsmjölk ska juvet 

torkas av med en fuktad juverduk innan 
spenkopparna sätts på! Använd alltid en 
ny duk för varje ko! Spenarna ska vara 
torra när spenkopparna sätts på.

Hamra Soap – juversåpa
Rengör juvret före mjölkning 
– som såpa, skum eller spray 

3:05



Hamra Soap DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00
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 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228173970(S9)1807

Tekniska data

Produkttyp För juverrengöring före mjölkning

Sammansättning Glycerol, sorbitol, lanolin

Rengöring med juvderduk/papper 1% lösning. Förbered en såpalösning inför varje mjölkning. 
 Textila dukerdukar: Blanda 1 dl Hamra soap juversåpa och fyll på med ljummet (35°C), rent vatten till 10 l.   
 Blötlägg dukarna i lösningen, minst 15 minuter före användning. Tvätta och stimulera juvret.  
 Använd ny duk för varje ko. Torka av med ren duk/papper. 
 Papper i rulle - för DeLaval dispenser hink med 600 arks rulle (Drycel):  
 Blanda 25 ml Hamra Soap med 2,5 l ljummet (35°C), rent vatten. Häll lösningen på pappersrullen i hinken.  
 Tvätta och stimulera juvret. Använd nytt papper för varje ko. Torka av med ren duk/papper. Fuktat papper bör  
 användas inom en vecka.

Rengöring med skumkopp/ 
sprayflaska	 10%	lösning. Förbered en såpalösning inför varje mjölkning. 
 Blanda 1 dl Hamra Soap juversåpa med 0,9 liter ljummet, rent vatten. Applicera noga skum/spray över hela   
 spenen. Låt verka 15 till 30 sekunder. Torka noga. Använd en ny juveruk/papper för varje ko.

Utseende Grön vätska

pH 5,7

Förpackningsstorlek 10 liter och 20 liter

Försiktighetsåtgärder Använd alltid rengjord utrustning. Använd handskar för hygienisk mjölkning. Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvaring Förvaras stående i väl tillsluten originalförpackning. Undvik direkt solljus, höga temperaturer och frost. Frusen  
 produkt tinas i rumstemperatur och blandas väl före användning.

Hållbarhet 12 månader efter tillverkningsdatum


