
GET 
MILK 
READY

Dit DeLaval malkesystem 

fungerer bedst, når du 

rengør det med DeLaval 

rengøringsmidler. Det er ikke 

så mærkeligt - de er udviklet 

til at fungere sammen



Fødevaresikkerhed
DeLaval rengøringsmidler er fuld 

kompatible med den seneste 
lovgivning og mejeriers krav til at sikre 
din mælkekvalitet og undgå bundfald/

rester i mælken. 

Arbejdseffektivitet 
En leverandør med kompence på 
rengøringsmidler, udstyr og til at 

hjælpe dig med at vælge de bedste 
indstillinger, der udelukkende  

giver dig ro i sindet. 

Gårdens rentabilitet
DeLaval rengøringsmidler virker 

optimalt på dit udstyr. Vi stræber efter 
optimal dosering for at få maksimal 

rengøringseffektivitet og lang levetid. 

Dyrevelfærd 
DeLaval rengøringsmidler har ingen 
indvirkning på dyrevelfærd. Vi lover 

ikke noget, vi ikke kan levere. 

DET DREJER SIG 
OM DIG

En mælkeproduktion er en kompleks 

forretning, hvor alt skal være klart, 

hver gang du malker. Det er, hvad vi 

kalder at være klar til at malke. 

Det betyder, at du aldrig spilder et 

eneste minut af dit hårde arbejde 

og sørger for, at hver gang en 

malkeenhed er fastgjort, er dit 

system klar til at malke, transportere 

og  opbevare den bedst mulige 

mælkekvalitet. 

Det betyder ikke, at man kun skal 

tænke på en ting i processen, men 

se at på alt fra kemikalier og vand til 

rutiner og træning. 

DIN

TAG ET

OVER-
BLIK PÅ360

GÅRD 

°

Vi har en systematisk 

tilgang - med dig i 

centrum - i alt, hvad  

vi gør



Det handler om at 
være klar til det 

vigtigste i enhver 
mælkeproduktion:  

den næste malkning.

GET MILK READY 
FOR BEDRE RESULTATER

Det handler om at 
fokusere på din mælk - 
ikke kun rengøringsmidler.

Vi udvikler og producerer ikke rengøringsmidler 

bare for at sælge kemikalier.  

I 135 år har vi været forrest i mælkeproduktion, 

designet, fremstillet, installeret og serviceret 

malkesystemer i hele verden.

Det er også derfor vi designer og producerer 

produkter som pattegummi, olie og 

rengøringsmidler, som vi ved vil fungere helt 

uden problemer med dine systemer, der leverer 

de resultater, du forventer af os, og som vi 

forventer fra dine systemer. Vi producerer 

rengøringsmidler, der har fokus på at levere den 

højeste mælkekvalitet. 

Vi sørger ikke kun for, at dit anlæg bare er rent, 

du ved, at det er klar til at malke.  

• Lavt antal bakterier

• Ingen rester

VI KAN HJÆLPE DIG 
MED AT PRODUCERE 

MÆLK AF HØJESTE 
KVALITET

• Reducerer risiko for biofilm

• Reducerer risiko for mælkesten

• Bakterier vokser ikke på rene overflader

VI KAN HJÆLPE MED AT FÅ DIT 
MALKEUDSTYR RENERE

• Reduceret slid på udstyr

• DeLaval rengøringsmidler 
er fremstillet og testet til 
at fungere med DeLaval 
udstyr

VORES RENGØRINGS-
MIDLER ØGER DIT 
UDSTYRS LEVETID

DELAVAL  
PATTEGUMMI 
KOMPATIBEL

BEVIST 
EFFEKTIVITET

MERE END  
30 ÅRS ERFARING

100% 
KOMPATIBEL

DLG 
GODKENDT

Påvirker ikke originalt 

pattegummimateriale 

& elasticitet inden for 

levetiden*

Alle 12 rengørings-

midler har gennem-

gået vanskelige 

rengøringstest*

I at sammensætte 

og fremstille 

DeLaval 

rengøringsmidler

med DeLaval udstyr. 

Ingen skade på   

sensitive, originale  

dele inden for  

levetiden*

Alle rengøringsmidler 

er gået gennem de 

krævende tyske  

DLG tests

 *Resultater bevist i krævende laboratorietest in-house



PROTEIN FEDT

MINERALER  BIOFILM

FEDT
I nye mælkeaflejringer kan koncentrationen af 

fedt nå så højt som  25%. Fedtaflejringer ses og 

føles som et fedtet lag.

PROTEIN 
I nye mælkeaflejringer kan koncentrationen af 

protien nå op på 20%. Det giver de genkendelige 

regnbuelignende farver på udstyret. 

MINERALER
Der er mineraler i mælk, men de mineraler, der er i vandet, 

som bruges til at blande rengøringsmiddel i, kan være et 

meget større problem. Mineralrester giver et pulverlignende 

udseende og kan være hvidt eller orange/rødt afhængig af 

typen.

BIOFILM
Stiger antallet af bakterier pludseligt, kan det skyldes biofilm. 

Biofilm dannes normalt på en uren aflejring, der allerede er på 

udstyrets overflade. De er typisk i områder, der er svære at 

rengøre. Disse bakterier, svampe og andre mikroorganismer er 

vanskelige at rengøre med regelmæssige rengøringsrutiner. 

HVAD KAN STOPPE DIG  
FRA AT VÆRE KLAR TIL  
AT MALKE?

HVAD SKAL DU SE EFTER?

Der er to ting, der kan forhindre dig i at være klar 
til at malke; det er faktisk mælk og det vand, du 
bruger til at rengøre dit malkesystem.

Sådan genkender du nemt de største udfordringer på din gård
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GET  
MILK READY 

Vi udvikler og producerer rengøringsmidler, der er 
særligt fremstillet til at fungere med rengørings- 
systemer og rengøringsrutiner, der anvendes i 
moderne malkesystemer. 

Det betyder, at de er effektive mod urenheder men 
skånsomme mod dit system og dets dele. 

Rengøringsmidlers formler 
afhænger af de funktionelle 
egenskaber og mulige 
kombinationer af velkendte 
kemikalier. Følgende 
egenskaber er tænkt ind 
for effektivt at forebygge 
aflejringer:

Alkali: Et alkalisk rengøringsmiddel opløser fedt 

og holder dem i opløsningen, så de bliver skyllet 

med rengøringsopløsningen. Dermed sætter det 

sig ikke fast på anlæggets overflade.  

Overfladeaktive stoffer: Overfladeaktive 

stoffers væsentligste funktion er at fjerne 

aflejringer fra overflader og opløse dem i 

opløsningen.  

Syre: Opløser mineraler og kan fjerne 

mælkeaflejringer i kombination med 

overfladeaktive stoffer. 

Klor: Bryder proteiner til små dele og har 

desinficerende egenskaber. Flydende klorin er 

ustabilt afhængig af formel og opbevaringsforhold. 

Undgå derfor længere opbevaring, høje 

temperaturer og UV lys for at bevare produktets 

effektivitet. 

Vandblødgøringsmiddel: Da mineraler 

reducerer rengøringseffektivteten, bruges 

vandblødgørere til at modvirke det og for at 

undgå, at mineraler aflejrer sig i installationen.    

HVILKEN ROLLE 
SPILLER DE 
FORSKELLIGE  
RENGØRINGSMIDLER 
I SUCCESEN MED 
RENGØRING?
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VAND INDEHOLDER 
MINERALER OG 
HÅRDHED ER ET MÅL 
FOR INDHOLD AF 
MINERALER

Hårdt vand kan 
forårsage problemer i 
varmtvandsbeholder og  
andet udstyr, da det 
danner mineralaflejringer. 
Det reducerer også 
rengøringsmidlets 
effektivitet, hvis det ikke 
er doseret korrekt. Af 
denne grund indeholder 
rigtigt sammensatte 
rengøringsmidler 
ingredienser, der modvirker 
disse virkninger.

Vi kan hjælpe dig med at vælge de kemikalier og 

processer, der passer til dit vandforhold.  

Efter en gennemgang af din vandanalyse kan 

vi give dig råd om de korrekte produkter til dit 

system. Vi kan også kontrollere, at mængden af 

vand og dosering af rengøringsmiddel passer. 

Vandkvaliteten kan påvirke rengøringsresultatet 

betydeligt og må ikke undervurderes. 

Når rengøringsmidler opløses i varmt vand 

forbedres rengøringsmidlets funktion og evnen 

til at opløse de forskellige materialers emulgering 

øges. Det er vigtigt at benytte den korrekte 

temperatur ved hvert trin i rengøringsprocessen. 

Hvis temperaturen er for lav, vil mælkefedt 

størkne, hvis den er for høj, brænder proteiner 

fast på overfladen og er vanskelige at fjerne.

Forskyl: Et varmt forskyl for at fjerne de 

fleste mælkerester efter malkning. Skyllet bør 

fortsætte indtil det kasserede spildevand er klart. 

Temperaturen bør ikke overskride 45 °C for at 

undgå, at naturligt forekommende proteiner 

denaturerer, som derefter bliver meget 

vanskeligere at rengøre, men den bør heller ikke 

være lavere end 35 °C, fordi fedtstoffer ellers vil 

størkne. 

Hovedvask: En cirkulationsrengøring med 

rengøringsmiddel. Vandets temperatur er 

omkring 80 ° til 85 °C ved start og falder til 

omkring 42 ° til 55 °C til slut i vasken. En 

rengøringstemperatur på 60-70 °C vil også øge 

rengøringsmidlets effektivitet. Temperaturen 

må aldrig være lavere end 42 °C, da det kan 

forårsage, at der dannes fedtede belægninger.  

Efterskyl: Et slutskyl som sker med koldt eller 

lunkent vand for at fjerne eventuelle rester af 

rengøringsmidler. “Det sidste skyllevand, der 

afslutter rengøringen, skal være lige så rent som 

et glas drikkevand!”

60°

40°

80–85°

Mælkefedt 
størkner

Mælkefedt 
smelter

Proteiner 
brænder fast 
på overfladen

TEMPERATUR 
ER ET VIGTIGT 
ELEMENT I ENHVER 
RENGØRINGSPROCES
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VASKEPROP 
DANNELSE: SÅVEL 
SLUG KVALITET OG 
KVANTITET ER VIGTIG 
FOR RENGØRINGS-
RESULTATET

En vaskeprop kan beskrives 
som en bevægelig cylinder 
af vand, der måler fra få 
centimenter til flere meter i 
længden. 

Vaskeproppen skal fylde hele mælkerøret i hele 

dets længde. 

Det betyder, at alle overflader i mælkrører nås af 

rengøringsopløsningen inklusive rørets “tag”.

Ikke et optimalt flow

Optimalt flow
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VI ANBEFALER 
7-10 MINUTTER 
HOVEDVASK

Rengøringen skal være 
tilstrækkelilg lang til at sikre 
ordentlig kontakttid mellem 
vand, rengøringsmiddel og 
alle malkesystemets dele 
og overflader for at opnå 
optimal rengøringsfunktion  

Samtidig må rengøringen heller ikke være 

længere end højst nødvendigt, da temperaturen 

ellers vil falde for meget. Det kan resultere i for 

eksempel aflejringer af fedt (da fedt størkner ved 

lave temperaturer).  
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Optimize your  
dairy performance
DeLaval herringbone 
rotary HBR

VI BRUGER VORES 
EKSPERTISE OM 
UDSTYR, RENGØRINGS- 
MIDLER OG RUTINER, 
SÅ DIT RENGØRINGS-
RESULTAT BLIVER SÅ 
GODT SOM MULIGT

DeLaval hjælper dig med at 
sikre en optimal balance af 
alle rengøringsfaktorer ved 
at indstille og dosere, for at 
du kan være sikker på, at du 
er klar til at malke. I de fleste 
tilfælde er det nok regel- 
mæssigt at tjekke rengørings- 
resultater ikke påvirkes af 
uforudsete faktorer.  

Vores serviceteknikere/turbutikker er uddannet 

til at kontrollere, servicere og hjælpe med at 

optimere dine rengøringsresultater til forholdene 

på din gård. De kan hjælpe dig med at vælge de 

bedste rengøringsmidler og optimere dosering 

derefter. 

Lige som det er vigtigt at selve rengøringen 

fungerer, lige så vigtigt er det at opbevare og 

udskifte rengøringsmidler sker på bedste måde.  

Opbevar dem væk fra direkte sollys og tjek  

holdbarhedstiden. Klor i rengøringsmidler er 

kendt for at nedbrydes over tid. Derfor kan det 

ikke anbefales at have store lagre. 

Hold dit malkesystem 
på det ydelsesniveau du 
ønskede, da du købte det.



IE = Ikke Egnet

HJÆLP TIL AT VÆLGE DEN RIGTIGE 
RENGØRINGSKOMBINATION   
SÅ DU ER KLAR TIL AT MALKE

 
   Vælg det rigtige alkaliske rengøringsmiddelStep 1

VANDHÅRDHED

BLØDT MIDDELHÅRDT HÅRDT

VEKSLENDE DOMINANT VEKSLENDE DOMINANT VEKSLENDE DOMINANT

SuperClean IE

BasixClean IE

C-AlkaClean IE IE

CFD25 IE

CFD100

RENGØRINGSEFFEKT

PROTEIN FEDT MINERAL

*Brug biocider forsigtigt. Læs altid etiket og produkinformation inden brug.

God Fremragende Meget god



 

 
   vælg det rigtige alkaliske rengøringsmiddelStep 1

Fortsat

 

 

 

Du har brug for sure rengøringsmidler til alkalisk regelmæssige forhold 
afhænging af dit vands hårdhedsgrad og rengøringseffektiviteten af det 
alkaliske, du har valgt. 

 
•  Alkalisk dominant rutine 1 til 4 sure vaske pr. uge

•   Vekslende rengøringsrutiner 1 sur og 1 alkalisk vask pr. dag

Hvis/når det kræver et ekstra kraftfuldt surt 
desinfektionsmiddel til malke- og køleudstyr

DeLaval PeraDis*

• Koncentreret hydrogen peroxide og pereddikesyre desinfektionsmiddel

• Indeholder ikke klor og fosfor

BLØDT MIDDELHÅRDT

SYREFREKVENS: 1X PR. DAG

HÅRDT

VA N D H Å R D H E D

1X PR. UGE

Step 3

 
Step 2 Vælg det rigtige sure rengøringsmiddel

*Brug biocider forsigtigt. Læs altid etiket og produkinformation inden brug.

SuperClean
•  Indeholder ekstra klor til at hjælpe 

med at fjerne proteinaflejringer

• Effektiv rengøring - selv i hårdt vand

• Mild mod udstyrets dele

• Kan anvendes til både 3 & 5 trinsvask

BasixClean
• Indeholder klor til til at opløse 

proteinrester

•  Velafstemt blanding af aktive 
komponenter

• Maksimal ydelse i middelhårdt 
vand

C-AlkaClean
• Fremstillet til at fjerne mælkerester

• Til daglig rengøring i blødt vand

• Grundrengøringsmiddel, lave 
brugsomkostninger

CFD25
• Rengøringsmiddel uden klor og 

fosfat

• Mildt ved materialer og udstyr

• Specialudviklet til at bruge i en 
vekslende rengøringsrutine

CFD100
• Rengøringsmiddel uden klor, 

fosfat og nitrat

• Specialudviklet til at bruge i 
hårdt vand

• Mild ved materialer og udstyr

*Brug biocider forsigtigt. Læs altid etiket og produkinformation inden brug.

CidMax
•  Fungerer i alle vandhårdsgrader

• Effektiv afkalker, mild mod udstyret

Cid
•  Til blødt til middelhårde 

vandforhold

• Effektiv afkalker, skånsomt mod   
   udstyret

OptiCid
•  Blødt til middelhårdt vandforhold

•  Fjerner nemt mælkesten, kalksten 
og mineraler



HVOR ER DE  
KRITISKE PUNKTER?

Når du kontrollerer renligheden på udvalgte dele, er 
det nemt at opdage potentielle problemer med 
rengøringen. Har du problemer med rengørings-
resultatet, kontakt din DeLaval servicetekniker, som 
hjælper med at løse problemet. De kender udstyret, 
kan kontrollere indstillinger og rådgive hvordan du 
kan løse og forhindre problemer med rengøring.

MALKEANLÆG
• Filterdel – se efter aflejringer
• Dump bucket – se efter aflejringer
• Pattegummi – tjek for slid eller sorte
 aflejringer 

MALKESTALDE
• Mælkecentral – se efter aflejringer
• Slutenhed – se efter aflejringer 

AUTOMATISK MALKESYSTEM 
• Forberedelseskop – se efter aflejringer
• Buffertank – se efter aflejringer 

KØLETANK 
• Tankudløb – se efter aflejringer
• Spray & dyser – tjek at de ikke er
 tilstoppede

Det handler ikke kun om dit rengøringsmiddel 
 
Sørg for at dit system er klar til at malke, 
transportere, køle og opbevare mælk af 
højeste kvalitet.

VI HJÆLPER DIG MED AT  
VÆRE KLAR TIL AT MALKE!

Vi ønsker at sikre dig den 
optimale ydelse fra både vores 
malkeudstyr og rengøringsmidler. 
Vi sørger for, at de er grundigt 
testet og forstår fuldt ud 
hvordan disse kombinationer 
bedst arbejder sammen under 
forskellige forhold.

Med denne viden træner vi vores serviceteknikere/
turbutikker for at optimere rengøringen i 
overensstemmelse med dit udstyr og dine forhold. Det 
betyder, at vi kan garantere: 

• Optimale indstillinger af malke- og køleinstallation 
og rengøringsenhed

• Ekspertise til at finjustere alle 6 rengøringsparametre

• Råd om vaskemidler og hjælpe dig med at vælge 
det bedste produkt til din malkning og køleudstyr, 
baseret på dine udfordringer

Rengøring af malkeudstyr er afgørende for mælkekvalitet. 
Med DeLaval kan du være sikker på, din rengøring 
bidrager til den bedste mulige mælkekvalitet uden at 
bruge for meget varmt vand eller rengøringsmidler. 
Gennem løbende videreuddannelse bruger vores 
serviceteknikere/turbutikker de bedste værktøjer og 
tilgængelige materialer, så vi kan hjælpe dig med at være 
klar til den næste malkning!

For en attraktiv pris kan vi 
hjælpe dig med at dit malke-
anlæg er klar til at malke. Det 
betyder, at vi udfører forebyg- 
gende service og leverer 
forbrugsvarer fx rengørings-
midler og mælkefiltre, der bliver 
faktureret efter forbrug. 

Vi hjælper dig at vælge de bedste produkter til 
dit anlæg og dine udfordringer. Vores uddannede 
serviceteknikere sørger for, at rengøringsmidlet 

er korrekt indstillet, så du får det bedste resultat 
samtidig med, at dit udstyrs levetid påvirkes mindst 
muligt. De kender din installation og DeLavals 
rengøringssortiment så de kan hjælpe dig med at 
sikre din mælkekvalitet og maksimer din indkomst! 

Med en DeLaval InService™ All-Inclusive udfører vi 
planlagt vedligehold, planlagt service, og vi sørger 
for, at du løbende får leveret forbrugsvarer, fx 
rengøringsmiddel; der bliver faktureret efter brug. 

Dit malkesystem skal fungere optimalt hele tiden, 
derfor sørger vi for, at du altid har den rette mængde 
pattegummi, slanger, rengøringsmidler, pattespray, 
filtre og olier. 

InService™ 
All-Inclusive



Din udfordring er at sikre, at din mælkeproduktion 
producerer mælk af højeste kvalitet på en bæredygtig 
og rentabel måde. 

Vores team forstår, hvad det betyder og hvor vigtigt 
samarbejdet er for, at det skal lykkes. 

Vi vil gerne vise dig, hvordan vi kan bruge alt, hvad 
vi har lært om malkeprocesserne, opbevare og 
transportere mælk af højeste kvalitet for at hjælpe dig 
med, at dit anlæg altid er klart til at malke.

Det drejer sig trods alt om dig, i alt hvad vi som 
DeLaval gør. 

HVORDAN KAN VI 
HJÆLPE DIG?

We don’t formulate and 
manufacture chemicals to clean 
milking systems because selling 

chemicals is all we do.

We do it because dairy is all we do. 

GÅRDENS NAVN LAVRIJSEN
LOCATION HOLLAND
BESÆTNINGSSTR. 185 KØER
PRODUKTER C-ALKACLEAN & OPTICID

“Et rengøringsmiddel er ikke bare et 

rengøringsmiddel. Jeg går altid efter 

mælkekvalitet i topklasse. Jeg har tidligere 

købt rengøringsmiddel hos en konkurrent, 

men jeg oplevede sorte aflejringer og 

krystallisering sidst i lagerholdbarheden. 

Da jeg skiftede til C-AlkaClean fra DeLaval, 

endda med større tromlestørrelse på 200 

liter, har jeg aldrig haft de problemer. Jeg kan 

virkelig lide det højkvalitets og friske produkt. 

Det er ikke værd at risikere mælkekvaliteten 

for en lille prisforskel på rengøringsmidler.”

VORES GÅRDE ER 
KLAR TIL AT MALKE



www.delaval.com + 45 7941 3188

Merkurvej 5, 6000 Kolding


