
Prima Plus
Mjukgörande och effektivt spendopp 
med två aktiva ingredienser

3:13b

Art nr
741006250  10 liter 
741006251 20 liter 
741006252 60 liter 
741006253 200 liter

Godkänt för  
KRAV och  

• Effektivt spendopp med en välbalanserad 
blandning av två aktiva ingredienser; väteperoxid 
och salicylsyra

• Utmärkt att spraya
• Hudvänlig och mjukgörande
• Tydlig orange färg



Prima Plus är ett effektivt spendopp med en välbalanserad 
blandning av två aktiva ingredienser; väteperoxid och 
salicylsyra. Utmärkt att spraya i automatiska system. Vänlig 
mot spenhuden med hög andel mjukgörare (10%). Klar och 
tydlig färg som sitter kvar länge. DART-teknologin stärker 
effekten av de båda aktiva, desinficerande ingredienserna 
och gör Prima Plus snabbverkande samtidigt som den är 
mjuk mot spenhuden. Låg restprofil. Prima Plus är redo att 
användas, d.v.s. det ska inte blandas ut med vatten eller 
andra produkter.

Prima Plus hjälper kunden att bibehålla en god juverhälsa 
och mjölkkvalitet.

Varför ska jag välja DeLaval Prima Plus?
•  Bra mjukgörande förmåga, gör spenarna mjuka och fina.
• Redo att användas.
• Kan sprayas eller doppas.
• Mycket bra desinficerande förmåga.
• Utmärkt att använda i VMS.
• Klar orange färg som gör det lätt att se att spendoppet
 på spenen.

Avfallshantering
Oanvänd produkt, avfall eller tomdunkar skall lämnas för 
återvinning på återvinningscentral av slutanvändaren.

Godkänt av Bra Kemråd, Arlagården och KRAV.

Tekniska data

Aktiv ingrediens
0,91% Väteperoxid
0,2% Salicylsyra

Mjukgörare 10% Glycerin

Färg Klar orange

pH 2,9-3,1

Användningsinstruktion

Används som spenspray eller -dopp. Använd 
alltid en väl rengjord sprayutrustning/
doppflaska. Använd biocider på ett säkert sätt. 
Läs alltid etikett och produktinformation före 
användning.

Lagringsanvisningar

Förvara produkten stående, väl försluten i 
originalförpackningen. Skydda från direkt 
solljus och förvara i 0-25°C. Om produkten har 
fusit, tina upp i rumsvärme och skaka /rulla 
förpackningen före användning.  
Förvara utom räckhåll för barn, mat, dryck och 
fodermedel.

Hållbarhet
12 månader från tillverkningsdatum,  
(se locket på dunken)
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Miljödata
• Produkten är inte brandfarlig.
• Särskilda hänsyn vid transport, utöver vad som är  
   brukligt, behövs ej tas.
• Produkten är lätt nedbrytbar i naturen.
• Tomdunkar/fat sköljs ur och lämnas till miljöstation. 
   Sortering: Hårdplast


