
Hamra Red
Prisvärt färdigblandat 
spendopp med klorhexidin

3:14

Art nr
741006033  10 liter 
741006034 20 liter 
741006036 60 liter 
741006037 200 liter



Harma Red är ett desinficerande spendopp baserat på 
klorhexidin. Genom ett milt pH-värde och höga nivåer 
av mjukgörare har Hamra Red mycket bra hudvårdande 
egenskaper. Produkten kan doppas, en fungerar också 
utmärkt att spraya, även i automatiska system.

Spendoppa/-spraya alltid direkt efter varje mjölkning!
Då bildas en droppe, som blockerar spenkanalen mot 
bakterier. Samtidigt får spenhuden en skyddande och 
mjukgörande hinna.

Hamra Red innehåller även extra mycket mjukgörare,  
10,5 %. Produkten är särskilt lämplig om spenarna börjar bli 
uttorkade och nariga, t ex under betesperioden.

Fördelar
•  Dödar bakterier effektivt.
• Mjukgör spenen och motverkar uttorkning av
 huden.
• Färdig lösning – enkelt och säkert.
• Kladdar inte – fläckar varken händer eller kläder.
• Tål att frysa.
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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

Tekniska data

Aktiv ingrediens Klorhexidin (4200 ppm)

Mjukgörare
10,5% (Glycerin, Sorbitol, Lanolin och 
Allantoin)

Färg Röd

pH 7

Användning

Appliceras som spray eller som dopp. 
Använd alltid ren sprayutrustning eller 
doppkopp. Använd biocider på ett 
säkert sätt. Läs alltid etiketten och 
produktinformationen före användning.

Förvaring

Förvara stående och i väl tillsluten 
originalförpackning, skyddad från solljus. 
Skydda från direkt solljus och förvara i 
temperaturintervallet 0-25°C. Om produkten 
har frusit, tina i ett uppvärmt utrymme och 
skaka/blanda väl innan användning. Förvara 
utom räckhåll för barn, livsmedel, dryck samt 
fodermedel för djur.

Hållbarhet 12 månader från produktionsdatum


