
Art nr   
741006650 IodoFence, 10 L
741006651 IodoFence, 20 L
741006652 IodoFence, 60 L
741006654 IodoFence, 200 L 

DeLaval IodoFence
– filmbildande premium-spendopp 
med solskydd
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IodoFence™ är ett väl synligt jodbaserat barriärspen-

dopp som sitter kvar länge. Det ger utmärkt kemiskt 

och fysiskt skydd, idealiskt i högriskmiljöer, tack vare 

Barriärteknologin. Den flexibla barriären bidrar också 

till minimalt droppande, vilket begränsar åtgången. 

IodoFence™ innehåller den mjukgörande teknologin 

“Advanced Conditioning Technology* (ACT)” med milda 

ingredienser som förbättrar inträngning i spenhuden, 

och bidrar till smidig och mjuk spenhud. IodoFence™ 

innehåller också DeLavals jodteknologi I-tech, som ska-

par en hög nivå av fritt jod som bidrar till utmärkt des-

infektion av spenarna. I-tech återbildar dessutom det 

fria jodet för förlängd desinficerande effekt. IodoFence™ 

används som spendopp efter mjölkning.

Fördelar
•  Utmärkt spendesinfektion

•  Långvarigt skydd och synlighet

•  Överlägset mjukgörande för huden

•  Klar att använda – ingen tillredning krävs

•  Effektivt bakteriedödande spendopp baserat på jod

•  Tillverkat med I-Tech vilket ger högre och mer stabil  

 nivå av fritt jod

•  Filmbarriär bildas på spenarna

•  Mycket bra bevarande av jod i filmen

•  En sammansättning med hudneutralt pH tillsammans  

 med ACT och exra mjukgörande ämnen

•  Medelhög till hög viskositet

•  Solskyddsfaktor -filmen ger ett skydd på 6,24 SPF

•  Djurbundna och miljöbundna mastitbakterier



Användarinstruktioner
•  Späd inte ut, lösningen är bruksfärdig.

•  Endast för utvärtes bruk på djur. Appliceras

 på kons spenar omedelbart efter mjölkning.

•  Doppning är det bästa sättet att applicera

 produkter med högre viskositet.

•  Använd alltid en ren doppflaska.

•  Se till att spenarna är rena före användning.

•  Se till att spenarna täcks till tre fjärdedelar av  

 längden.

•  Vi rekommenderar att använda handskar

 och appliceringen för att skydda huden.

•  Kassera produkten om den har kontaminerats

 eller om användningstiden har gått ut.

OBS! Produkten kan sprejas med vissa special-

spensprayer.

Förvaring
•  Förvara upprätt i ordentligt stängd originalför- 

 packning.

•  Skydda produkten mot direkt solljus, hög

 temperatur och frost.

•  Om preparatet har frusit ska det tinas i rums- 

 temperatur och blandas väl före användning.

•  Förvaras oåtkomligt för barn.

•  Förvaras separat från alla typer av livsmedel.

•  Undvik kontamination av foder- och vattentråg.

•  Oanvänd produkt, avfall eller tomma förpackningar

 ska tas om hand på ett säkert sätt enligt gällande   

 föreskrifter. Sköljd förpackning lämnas till återvinning.

Godkänd enligt biocidförordningen.
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Tekniska data Dipal RTU (Ready to use)

Aktiv ingrediens Totalt jod (2500 ppm)

Mjukgörare 5,1% (Glycerin, Sorbitol)

Färg Brunaktig

pH 4,5-5,5

Användning

Appliceras som dopp. Använd alltid ren  
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


