3:21

DeLaval IodoFence
- Jodipohjainen kalvon muodostava
vedinkastoaine

Artno		 Koko
741006650
IodoFence, 10 L
741006651
IodoFence, 20 L
741006652
IodoFence, 60 L
741006654
IodoFence, 200 L

TM

DeLaval IodoFence

Oy DeLaval Ab
Meijeritie 4
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Puh. 0207 568 201
Fax 0207 568 260
finland.info@delaval.com
www.delaval.fi

- jodipohjainen vedinkastoaine

IodoFenceTM on jodipohjainen vedinkastoaine, joka on tehokas sekä tartunnallisia että ympäristöperäisiä utaretulehduksia aiheuttavia bakteereja vastaan. Käytetään vedinten desinfiointiin lypsyn jälkeen.
IodoFenceTM vedinkastoaineella on nopea ja tehokas bakteereja tappava vaikutus korkean ja tasaisen vapaan jodin määrän ansiosta (I-Tech). IodoFencellä on myös erinomainen ihoa hoitava vaikutus, jolloin vetimen iho pysyy pehmeänä ja sileänä. (ACT =
Advanced conditioning Technology).
IodoFenceTM on kalvonmuodostava aine, joka jättää vetimen ympärille pysyvän kalvon. Kalvo antaa vetimelle pitkäkestoisen suojan
ympäristön bakteereilta. IodoFenceTM suositellaan käytettäväksi kastona, koska sen viskositeetti on korkea.
Edut:

Säilytys:

• Helppokäyttöinen - käyttövalmis liuos

• Säilytä pystyasennossa, tiukasti suljetussa

• Tehokas jodipohjainen vedinkastoaine

alkuperäispakkauksessa

• I-Tech joditeknologian ansiosta vapaan jodin määrä korkea
• Muodostaa paksun suojaavan kalvon vetimen ympärille
• Jodi säilyy suojakalvolla pitkään aktiivisena

• Suojaa tuote suoralta auringonvalolta, korkealta lämpötilalta
tai jäätymiseltä
• Jos tuote on jäätynyt, sulata se huoneenlämmössä ja sekoita

• Tehoaa sekä tartunnallisia että ympäristöperäisiä bakteereja
vastaan

huolellisesti ennen käyttöä
• Säilytä lasten ulottumattomissa

• Ei ihoärsytystä – ihoystävällinen pH sekä ihoa pehmentävät
aineet

• Säilytä erillään elintarvikkeista
• Vältä aineen kulkeutumista vesi- ja ruokinta-astioihin

• Korkea viskositeetti

• Käyttämättä jäänyt tuote ja pakkausjäte tulee hävittää
kansallisten määräysten mukaisesti

Käyttöohjeet:
• Älä laimenna – liuos on käyttövalmis
• Käytetään vedinten desinfioimiseen lypsyn jälkeen
• Suositellaan käytettäväksi kastona korkean viskositeetin takia
• Käytä puhdasta vedinkastopulloa
• Katso, että vetimet ovat puhtaat ennen käyttöä

Biocidejä tulee käyttää turvallisesti. Lue aina tiedot tuotteesta ja
turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

• Kasta ¾ vetimestä
• Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai käyttöaika on
mennyt umpeen

TEKNISET TIEDOT
Väri

Ruskeanmusta

Haju

Tyypillinen jodinhaju

Suhteellinen tiheys (25°C)

1,03 ± 0,02

pH

4,5-5,5

Viskositeetti

250-350 cP

Säilyvyys

Vuosi valmistuksesta

Aktiivinen aine

0,25 % (painoprosentti) jodi

Pehmentävä aine (glyseriini, sorbitoli, allantoiini)

5,1%
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