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IodoFence™ är ett flytande spendopp som är klar

Fördelar

att använda för att hindra mastit (både smittor mellan

• Klar att använda – ingen tillredning krävs

djur och från miljön). Det är en jodbaserad

• Effektivt bakteriedödande spendopp baserat på jod

produkt för spendesinficering efter mjölkning av kor.

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

IodoFence™ har en mycket effektiv bakteriedödande

• Filmbarriär bildas på spenarna

verkan tack vare den höga och stabila nivån av fritt jod

• Mycket bra bevarande av jod i filmen

(I-Tech). IodoFence™ har även utmärkta hudvårdande

• En sammansättning med hudneutralt pH tillsammans

nivå av fritt jod

egenskaper. (ACT, Advanced Conditioning Technology)
som håller spenhuden mjuk och smidig.

med ACT och exra mjukgörande ämnen
• Medelhög till hög viskositet
• Solskyddsfaktor -filmen ger ett skydd på 6,24 SPF

IodoFence™ är filmbildande och efterlämnar en mycket
beständig barriär på huden som ger förlängt skydd mot
mastitorsakande organismer i omgivningen.
Spendoppning är det bästa sättet att applicera
denna högviskosa produkt. Produkten har hög viskositet och appliceras därför genom doppning.

• Djurbundna och miljöbundna mastitbakterier
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Användarinstruktioner
• Späd inte ut, lösningen är bruksfärdig.
• Endast för utvärtes bruk på djur. Appliceras
på kons spenar omedelbart efter mjölkning.
OBS! Produkten kan sprejas med vissa special-

• Doppning är det bästa sättet att applicera
produkter med högre viskositet.

spensprayer.

• 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.

Förvaring
• Förvara upprätt i ordentligt stängd originalför-

Biocider ska användas på ett
säkert sätt.
Läs alltid igenom produktinformation och säkerhetsföreskrifter före användning.

packning.
• Skydda produkten mot direkt solljus, hög
temperatur och frost.
• Om preparatet har frusit ska det tinas i rumstemperatur 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
(REPA).
TEKNISKA DATA
Färg

Brunaktig

Lukt

Typisk jodlukt

Relativ densitet (25°C)

1,03 ± 0,02

pH

4,5-5,5 (vid tillverkningen)

Viskositet

250-350 cP

Hållbarhet

Ett år efter produktionsdatum

Aktivt ämne

0,25% (viktprocent) jod

Mjukgörande ämnen (glycerin, sorbitol, allantoin)

5,1%
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