
Dipal
Bas- spendopp med jod  
– möjlighet att blanda själv
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Art nr
92052805  5 liter  
(=25 l brukslösning) 
90660010  10 liter 
(=50 l brukslösning) 
90660020  20 liter 
(=100 l brukslösning)
 
Dipal Conc. är ett koncentrerat och 
effektivt spendoppningsmedel. 
Spädes med vatten 1+4. 
Ett av marknadens billigaste 
spendopp!

Art nr
741006462 20 liter 
741006465 60 liter 
741006469 200 liter

Dipal RTU är ett färdigblandat 
spendopp. (Ready to use)

Godkänt för  
KRAV och  



Dipal är ett traditionellt spendopp baserat på jod, som är 
effektivt bakteriedödande. Innehåller 3,5-4% mjukgörare, 
som håller spenarna mjuka och smidiga. Jodhalten är 1500 
ppm i färdig brukslösning. Dipal kan både doppas och 
sprayas.

Efter mjölkningen är spenkanalen fortfarande öppen.  
Det tar ca 30 minuter efter mjölkningen innan ringmuskeln 
har hunnit dra ihop sig och stäng till spenkanalen.

Kon kan drabbas av juverinflammation pga bakterier som 
kommer in i spenkanalen. Spendoppa/-spraya därför 
alltid direkt efter varje mjölkning! Då bildas en droppe, 
som blockerar spenkanalen mot bakterier. Samtidigt får 
spenhuden en skyddande och mjukgörande hinna.

Godkänt av Bra kemråd.
Godkänd enligt biocidförordningen.

Dipal – Effektivt spendopp med möjlighet att blanda själv
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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

Dipac Conc. Dunkstorlek             20 liter 10 liter 5 liter

Ger färdig bruksblandning 100 liter 50 liter 25 liter

Antal kor 200 100 50

Antal mjölkningar 2 2 2

Åtgång per ko/mjölkning, ca 7,5 ml 7,5 ml 7,5 ml

Åtgång per ko/dag 15 ml 15 ml 15 ml

Total åtgång per dag (alla kor) 3 liter 1,5 liter 0,75 liter

Brukslösning räcker i 33 dagar 33 dagar 33 dagar

Tekniska data Dipal RTU (Ready to use)

Aktiv ingrediens Totalt jod (1500 ppm)

Mjukgörare 4% (Glycerin, Sorbitol)

Färg Brun

pH 3,7

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

Tekniska data Dipal Conc (Koncentrerad)

Aktiv ingrediens
Totalt jod (7500 ppm)  
(1500 ppm i spädd 1+4 lösning)

Mjukgörare
17,5% i koncentrerad form;  
3,5% i spädd 1+4 lösning (Glycerin, Sorbitol)

Färg Brun

pH 3,4-4,0

Användning

Appliceras som spray eller som dopp. Späd 
1 del Dipal Conc med 4 delar vatten. 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


