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DeLaval Prima – Mjukgörande och effektivt bakteriedödande

DeLaval Prima är ett desinficerande spendopp för doppning
eller sprayning av spenen. Desinficerande substans är
väteperoxid. Prima innehåller hög andel mjukgörare
(10% Glycerin). Prima är redo att användas, d.v.s. det ska
inte blandas ut med vatten eller andra produkter.
Prima hjälper kunden att bibehålla en god juverhälsa och
mjölkkvalitet.
Varför ska jag välja DeLaval Prima?
• Bra mjukgörande förmåga, gör spenarna mjuka och fina.
• Redo att användas.
• Kan sprayas eller doppas.
• Mycket bra desinficerande förmåga.
• Godkänt som desinficerande enligt europeiska normer
och tester EN 1040 och EN 1656.
• Rekommenderas att använda i VMS.
• Klar orange färg som gör det lätt att se att spendoppet
sitter på spenen.
• Prima sitter kvar länge på spenen.
• Genomgått gårdstester i flera länder med ett gott resultat.
• KRAV och Arlagården samt Bra kemråd.

Lagringsanvisningar
Lagra produkten upprätt och se till att den är väl försluten
och i originalförpackning. Lagra inte i temperaturer över
30°C. Skydda produkten mot frost och direkt solljus.
OBS! Lagra produkten frostfritt.
Produkten fryser vid 0°C. Om produkten frusit, sätt den
i ett varmt utrymme och skaka produkten ordentligt före
användning.
Avfallshantering
Oanvänd produkt, avfall eller tomdunkar skall lämnas för
återvinning på återvinningscentral av slutanvändaren.
Användning
Använd endast på djur. Endast för utvändigt bruk. Förvaras
utom räckhåll för barn. Skölj händerna efter användning.
Använd alltid en ren spray- eller doppflaska. Använd inte en
produkt som är smutsig eller har sediment.

Godkänt av:
Danska Veterinärdirektoratet, nr 2007-20-5409-00960 och
av Bra kemråd.
Tekniska data
Aktiv ingrediens

0.5% w/w Väteperoxid

Mjukgörare

10% Glycerin

pH

3,4-3,6

Tillverkningsnummer och hållbarhet

Se locket på dunken

Tid för effektiv bakterieavdödning

5 min

Hållbarhet

1 år från tillverkningsdatum,
(se locket på dunken)

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. 6228191420(S5)1603

