
Art nr  
741006785  10 liter Biofoam Plus 
741006786 20 liter Biofoam Plus 
741006787 60 liter Biofoam Plus 
92065136 Skumkopp 

Biofoam Plus ger extra kraft till rengöringen av spenarna före mjölkning. Avlägsnar smuts, damm och sporer på 
ett mycket effektivt sätt. Effektiv rengöring minskar antalet bakterier på juvret och minskar risken för spridning av 
bakterier. Biofoam Plus bildar ett fast skum som täcker hela spenen. När bubblorna spricker skapas ytspänning som 
gör att smuts avlägsnas effektivt från spenen och kapslas in till dess att skummet torkas av. Blandningen av naturliga 
hudvårdande ingredienser håller spenhuden mjuk och elastisk och förbereder spenarna för en smidig och effektiv 
mjölkning, på ett miljövänligt sätt.  

Riktigt bra mjölkningsrutin 
Med Biofoam Plus får du en riktigt bra och bekväm 

mjölkningsrutin. En rutin som ger en bra stimulering av kon, 

ordentlig rengöring av spenarna och som ger en mjukare 

spenhud. En enkel rengöringsmetod som är lika från mjölk-

ning till mjölkning. Skummet appliceras på spenen med 

en skumkopp och verkar på spenen ca 30 sekunder innan 

juvret torkas av med t.ex. Softcel pappersduk. Använd alltid 

en ny duk/ko.

• Ger ett fylligt skum av hög kvalitet som effektivt  

avlägsnar smuts från spenarna

• Håller spenhuden,  dvs. den naturliga barriären mot 

infektioner, i utmärkt skick

• Klar att använda, snabb, enkel och effektiv metod för 

juverrengöring före mjölkning 

Biofoam Plus – skumrengöring
Avlägsnar effektivt och enkelt 
smuts 
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Mjölkstall
– Applicera Biofoam Plus-skummet på spenarna på   
 3-4 kor i taget.
–  Gå tillbaka till ko nr 1: Torka av skummet ordenligt   
 med Softcel torr pappersduk. Använd en duk/ko.
–  Förmjölka 3-4 strålar i kontrollkärl
–  Sätt på mjölkningsorganet utan luftinsläpp och  
 kontrollera slangdragningen.
–  Fortsätt sedan på ko 2, 3 och ev 4.
–  När dessa kor är klara applicera Biofoam Plus på   
 nästa 3-4 kor, osv.

Uppbundet/rörmjölkning
–  Applicera Biofoam Plus-skummet på spenarna innan  
 du ansluter mjölkningsmaskinen.
–  Anslut maskinen och gör den klar för mjölkning. 
 Efter ca 30 sekunder torka av skummet på spenarna  
 ordenligt med Softcel torr pappersduk. Använd en   
 duk/ko.
–  Förmjölka 3-4 strålar i kontrollkärl
–  Sätt på mjölkningsorganet utan luftinsläpp och just- 
 era så rätt slangdragning. 

En full skumkopp räcker till ca 80 kor.

Inom 30 sekunder skapar Biofoam plus en dynamisk film 
på spenen som löser upp smuts innan den torkas bort.

Tabellen visar skummets effekt
Studien visar vikten av förbehandlingar på åtta olika gård-
ar. DeLaval Biofoam Plus ger lägre TBC (Total bakterie- 
räkning) jämfört med andra behandlingar: 
bättre spenrengöring ger bättre mjölkkvalitet

DeLaval Biofoam Plus Textildukar + tvål Fuktade juverdukar Torrt papper
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Tekniska data

Produkttyp Klar-att-använda skumrengöring för spenar före  
 mjölkning

Sammansättning Mjölksyra och sorbitol

Användarinstruktion • Fyll skumkoppen till 2/3
 • Skapa ett fylligt skum genom att upprepade  
  gången klämma på skumkoppen
 • För bästa resultat, applicera Biofoam Plus på  
  spenens hela längd, ända till spenbasen på  
  juvret
 • Vänta 15 till 30 sekunder, ge skummet tid för att  
  avlägsna smutsen från spenen.
 • Torka noga av spenen med en juverduk/papper  
  per ko. 
 • Använd alltid en väl rengjord skumkopp.

Utseende Klar, genomskinlig vätska

pH 3,2

Förpackningsstorlek Finns i 10, 20 och 60 liters förpackning

Förvaring Förvara svalt i originalförpackningen, undvik direkt  
 sol. Förslut förpackningen väl efter användning. 
 Förvara utom räckhåll för barn.

Hållbarhet 12 månader efter tillverkningsdatum


