
Art nr
98826380 Drycel, 8 rullar à 600 ark 
 Torkdukens strl: 23x25 cm

Drycel™ är en torr juverduk tillverkat av klorfritt 
cellulosabaserat papper. Juverduken fuktas med 
juversåpa t.ex. Hamra Soap, innan den används för 
bästa möjliga verkan. Drycel™ ger då en säker och 
effektiv rengöring av juvret. 

Drycel™ är nedbrytningsbart till 100%. Kan slängas i 
gödseln efter användning! 
Drycel™ består av ett lager papper med hög kvalitet. 
Pappret är ”våtstarkt” och håller också när det är blött. 
Perforerat till lagom storlek.

Placera en rulle i en dispenser och tillsätt 3 liter rent 
vatten, gärna blandat med juversåpa. Detta är ett 
både enkelt och hygieniskt sätt att förvara de våta 
juverdukarna.

Drycel™ 600 – pappersduk för  
juvervård  
Fuktas före användning

3:02

Använd alltid minst en juverduk per ko!



Fördelar
• Effektivt – tuff mot gödsel och smutsiga juver.
• Starkt, hygieniskt papper – ett hygieniskt sätt att   
 stimulera kon vid mjölkning.
• Perforerade kanter – lätt att riva loss en lagom stor duk  
 med en hand.
• Biologiskt nedbrytbar till 100 % i jord/gödsel – säker  
 och enkel hantering efter användning.
• 100 % klorfritt papper av ren cellulosa – med fokus på  
 miljön.

Förvaring
Svalt och i väl tillsluten förpackning. Ej i direkt solljus.

Hållbarhet
Fuktade juverdukar skall användas inom 1-2 veckor, 
beroende på vattenkvalitet.

Tillbehör
Art nr
97105050 Dispenser

För att producera kvalitetsmjölk ska juvet torkas av 
med en fuktad juverduk innan spenkopparna sätts på! 

Drycel™ 600 DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228173940(S8)1801

Tekniska data

Produktnamn Drycell (600 ark per rulle)

Produkttyp Perforerat torrt juverpapper

Färg Vit

Lager 1

Sammansättning Ren cellulosa

Pappersvikt 45 g/m²

Storlek (ark) 23 x 24 cm


