
Art nr
92065105 Softcel™ 500R, 6 rullar à 500 ark 
 Torkdukens strl: 38x26 cm
92065106 Softcel™ 1000R, 2 rullar à 1000 ark
 Torkdukens strl: 38x26 cm

92065090 Eco paper EP1000,  
 2 rullar à 1000 ark
 Torkdukens strl: 35x25,5 cm

Softcel™

Softcel™ är ett premiumpapper för juvervård. 
Högabsorberande och med hög rivstyrka, även vått.
Även utmärkt i t.ex. verkstaden

Eco paper EP1000
Eco paper EP1000 är en mycket kostnadseffektiv 
metod att torka av spenar. Pappret består av 
absorberande och slitstarka fibrer med en mjuk känsla. 
Består av 100% återvunnet papper.

För att producera kvalitetsmjölk ska 
juvret torkas av innan spenkopparna 
sätts på! Använd alltid en ny duk för  
varje ko!

Torkpapper  
– Softcel och Eco paper
Unik uppsugning och rivstyrka
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Tillbehör
Art nr
98732580 Väggdispenser, passar 92065105 
98732480 Väggdispenser, passar 92065106
 

98740680 Golvdispenser, passar 92065106, 92065090

Softcel

Fördelar
• Mjukt, hygieniskt papper – tufft mot gödsel och   
 smutsiga juver.
• Hög absorbtionsförmåga – suger effektivt upp våta   
 föroreningar.
• Flossad yta med våffelmönster – ger god rengöring och  
 bra stimulering av kon. Luddar inte.
• Perforerade kanter – lätt att riva loss en lagom stor duk  
 med en hand.
• Biologiskt nedbrytbart till 100 % i jord/gödsel – säker  
 och enkel hantering efter användning.
• 100 % klorfritt papper – med fokus på miljön.

Softcel är gjort av flossat mjukt papper. Det används för 
att torka av spenar och juver som exempelvis spolats 
med vatten före mjölkning eller tillsammans med Biofoam 
Plus. 

Eco paper EP1000

Fördelar
• Hög absorbtionsförmåga – suger effektivt upp våta   
 föroreningar.
• Hög rivhållfasthet på pappret.
• Är skonsamt mot spenar och juver.
• Biologiskt nedbrytbart till 100 % i jord/gödsel – säker  
 och enkel hantering efter användning.
• Från mjölk till mjölk. Eco paper är gjort från återvunna  
 mjölkkartonger.

Eco paper EP1000 är gjort av 100% återvunna 
mjölkkartonger från Tetra-förpackningar.

Torkpapper
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Tekniska data

Produktnamn Softcel

Produkttyp Perforerat torrt juverpapper

Färg Blå

Lager 2

Sammansättning 40% återvunnet

Pappersvikt 20-21,5 g/m²

Storlek (ark) 38 x 26,5 cm

Tekniska data

Produktnamn Eco paper (1000 ark per rulle)

Produkttyp Perforerat torrt juverpapper

Färg Beige

Lager 2

Sammansättning 100% återvunnet

Pappersvikt 21,5 g/m²

Storlek (ark) 35 x 25,5 cm

Om DeLaval torkpapper
DeLaval torkpapper har en mycket hög absorberingsförmåga, vilket innebär en effektivare uppsugning av vatten, 
mjölk och andra våta föroreningar. DeLaval torkpapper används vid den dagliga mjölkningsrutinen för att garantera 
bästa möjliga mjölkkvalitet, minimera spridningen av bakterier, och för att stimulera produktionen av oxytocin. DeLaval 
torkpapper är nedbrytningsbart till 100 % och kan med fördel slängas i gödseln efter användning.

Mönstret i pappersduken garanterar en effektiv mekanisk bearbetning av spenar och juver. Mönstret och den höga 
rivstyrkan ger en juverduk med mycket hög hygien och bra stimulering av juvret. Pappret är perforerat för att varje 
juverduk skall få rätt storlek. 
DeLaval torkpapper är även populärt att användas i t ex verkstaden eller hushållet på grund av den starka 
rivhållfastheten och uppsugningsförmågan.


