
Textiljuverduk, kraftigt mönstrad 
Art nr
97312182 10-pack 36 x 37 cm 
 
En stor och kraftig våffelvävd duk som rengör mycket 
effektivt vid av torkningen. 80% bomull och 20% syntet.
Krymper vid tvätt men kan sträckas i fuktigt tillstånd.
Håller upp till ett år.

Textiljuverduk, rutmönstrad 
Art nr
97312180 10-pack 30 x 35 cm 
 
En tunn och smidig duk som ger bra känsla och kontakt 
vid avtorkningen. 80% bomull och 20% syntet. Tunn 
och stark. Krymper vid tvätt, men kan sträckas i fuktigt 
tillstånd.

Textiljuverduk Super 
Art nr
4784481091 50-pack 34 x 37 cm 
 
Mjuk och slitstark juverduk i syntet material, 80% viskos 
och 20% polypropylen. Relativt stor.

Samtliga flergångsdukar kan 
maskintvättas i 95°C. Stark 
klorlösning under lång tid  
förkortar bomullsfiberns livslängd.

Textiljuverdukar, tvåfacksspann 
och klortabletter
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Använd alltid minst en juverduk per ko!



Tvåfacksspann
Art nr
97105002

Praktisk spann för hantering av juver dukarna. Ett fack för rena 
juverdukar – det andra för smutsiga. Varje fack rymmer ca 12 liter.

Bruksanvisning
• Häll 0,5 dl Hamra Soap juversåpa i det ena facket och fyll på med 5 l  
 varmt vatten. Lägg i de rena juverdukarna – lika många som antalet  
 kor + några extra.
• Vrid ur duken ordentligt före avtorkning. Spenen ska vara torr, när  
 spenkopparna sätts på. Använd alltid en duk per ko!
• Lägg den använda duken i det andra facket.
• Efter mjölkningen tvättas dukarna – helst i tvättmaskin. Annars  
 noggrann handtvätt. OBS! Eventuella sporer måste sköljas bort!
• Förvara dukarna i klorlösning fram till nästa mjölkning.
• Skölj dukarna ordentligt före nästa användning.

Klortabletter
Art nr
92086300 

Klortabletterna används för desinfektion av juverdukar men också 
allmän desinfektion av mjölkningsutrustning, gårdstankar, väggar, golv 
m m.

• Lätt att använda och dosera, neutralt pH
• Effektivt mot bakterier
• Säkert - stor användning inom livsmedelsindustrin

Innehåll
300-pack klortabletter. Varje tablett innehåller 1000 mg aktivt klor. 
Neutralt pH i brukslösning.

Dosering (Bör lösas upp i varmt vatten för bästa resultat).
Juverdukar:  3 tabletter / 10 l vatten
Allmän desinfektion: 2 tabletter / 10 l vatten
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Tekniska data

Produktnamn Textilduk, kraftigt mönstrad Textilduk, rutmönstrad Textilduk Super

Material 70% bomull + 30% polyester 70% bomull + 30% polyester Fleeceduk

Textil Vävd Vävd Fleece

Färg Vit med blå DeLaval-rand Vit med 2 färgade ränder Vit

Textilvikt 406 g/m² 290 g/m² 220 g/m²

Storlek 38 x 39 cm 30 x 34 cm 33 x 37 cm

Tvätt-temperatur 90°C 90°C 100°C

Antal per förpackning 10 dukar 10 dukar 50 dukar


