
Art nr
741006806 Biocell™ fuktad juverduk (2 rullar)
741006805 Biocell™ 5-pack (10 rullar)

Biocell™ ger en skonsam och effektiv rengöring av juvret 
före mjölkning. Biocell™ är tillverkad av kraftigt papper 
som är mycket våtstarkt. Pappret är fuktat med en unik 
rengöringsvätska som är både effektivt rengörande och 
hudvårdande. Vätskan är helt biologiskt nedbrytbar och 
innehåller endast livsmedelsgodkända kemikalier. Pappret 
är blekt i en helt klorfri process. Biocell™ är nedbrytbar 
och kan kastas gödselrännan efter användning. Biocell™ 
är inte desinficerande. 

Den unika patenterade rengöringsvätskan i Biocell™ 
har tre viktiga egenskaper. Den ger en juverduk med 
mycket god rengöringsförmåga, är unikt hudvårdande för 
spenarna och ger en snabb upptorkning av spenen innan 
mjölkning.

Den goda hudvårdande förmågan gör även att mjölkaren 
slipper problem med torra händer.

•  Klar att använda direkt.
•  Unik kombination av rengöringskraft och   
 mjukgörande för spenar och händer.
•  100% biologiskt nedbrytbar i jord och gödsel  
 – säker och enkel hantering efter användning.
•  Hudvårdande – unikt hudvårdande juverduk med   
 mjölksyra, (används t.ex. i tvål för känslig hud).

Biocell™  
– fuktad engångsjuverduk
Effektiv och enkel rengöring av juvret 

3:06

Använd alltid minst en juverduk per ko!



Biocell™ används i kombination med dispenser för fuktad juverduk,  
97105050, för att erhålla praktisk och hygienisk användning av dukarna samt för  
att förhindra att dukarna torkar ut.

Förvaring
Förvara Biocell™ förpackningen svalt och väl tillsluten.  
Undvik direkt solljus. 

Hållbarhet
Biocell™ håller 1 år från tillverkningsdatum.

Rengör  Mjölksyra  Naturlig komponent i mjölk. Ofta förekommande i   
      rengöringsprodukter för känslig hud t ex tvål.

Hudvårdande  Glycerol, Allantoin Mjukgörare med utmärkta hudvårdande egenskaper, i  
      kombination med Allantoïne erhålls dessutom utmärkta  
      läkande egenskaper, dvs. mycket bra för spenhuden.

Snabbtorkande  Etanol / Isopropanol Alkohol förhöjer lösningens rengöringseffekt samt påskyndar  
      torkningen av spene - förhindrar att organet glider på  
      spenen.
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Tekniska data

Produktnamn Biocell (600 ark per rulle)

Produkttyp Perforerat fuktat juverpapper

Färg Vit

Lager 1

Sammansättning Ren cellulosa

Pappersvikt 45 g/m²

Storlek (ark) 23 x 24 cm


