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„DeLaval“ „IodoFence“ –
plėvelę sudarantis dezinfekuojamasis 
skystis jodo pagrindu skirtas speniams 
mirkyti po melžimo
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„IodoFence™“ – tai naudoti paruoštas dezinfekuojama-
sis skystis speniams mirkyti po melžimo, skirtas mas-
tito (tiek plintančio per aplinką, tiek gyvulių pernešamo 
vienų kitiems) kontrolei. Tai jodo pagrindu pagamintas 
produktas, skirtas melžiamų karvių speniams dezin-
fekuoti iškart po melžimo.

Dėl didelio ir stabilaus jodo kiekio sudėtyje („I-Tech“) ši 
priemonė veiksmingai naikina bakterijas. „IodoFence™“ 
taip pat užtikrina gerą spenių odos priežiūrą. Be to, dėl 
pažangios kondicionavimo technologijos (ACT, angl. 
„Advanced Conditioning Technology“) spenių oda 
išlieka švelni ir glotni.

„IodoFence™“ sudaro ir palieka ant odos labai patvarią 
apsauginę plėvelę, kuri ilgam apsaugo nuo aplinko-
je esančių mastito patogenų. Ši dezinfekuojamoji 
priemonė labai klampi, todėl geriausias būdas naudoti 
– tiesiog joje pamirkyti spenius. 

Privalumai
• Galutinai paruošta naudoti – nereikia maišyti, todėl 
garantuojamas stiprus produkto poveikis.
• Veiksmingai bakterijas naikinantis skystis speniams 
mirkyti – net naudojant kelerius metus iš eilės, bakteri-
jos netampa atsparios jodui.
• „I-Tech“ užtikrina didesnį ir stabilesnį laisvojo jodo kiekį 
sudėtyje, taip pat greitą ir ilgai išliekančią dezinfekciją.
• Nepriekaištingas plėvelės patvarumas ant spenių. 
Veikia kaip fizinis barjeras, saugantis spenio kanalą tarp 
melžimų.
• Plėvelė gerai išlaiko jodą, todėl ilgai išlieka antibakter-
inis poveikis ir ilgam sukuriamas cheminis barjeras. 
• Nedidelis dažomosios medžiagos kiekis kartu su jodu 
sukuria net kelias valandas po melžimo gerai matomą 
plėvelę, kurią nesunku pastebėti net iš didesnio atstu-
mo.
• Neutralus kaip odos pH, ACT ir minkštinamosios 
medžiagos maitina ir gerai prižiūri odą, todėl sumažėja 
spenių odos jautrumo rizika.
• Jokio varvėjimo ar praliejimo – produktas gerai lai-
kosi ant spenių ir garantuotai užtikrina jų dezinfekciją 
bei gerą viso įmerkto spenio odos paviršiaus priežiūrą.
• Plėvelė apsaugo ir nuo saulės spindulių poveikio (SPF 
6,24).



Naudojimo instrukcija
• Neskieskite, šis tirpalas jau galutinai paruoštas nau-

doti.

• Įmerkite į jį karvių spenius iškart baigę melžti.

• Speniams mirkyti visada naudokite švarų indelį.

• Į tirpalą įmerkite bent tris ketvirčius kiekvieno spenio.

• Užterštą produktą arba pasibaigus jo galiojimo laikui, 

išmeskite.

DĖMESIO! Naudojant specialius purškimo įrankius, 

spenius šiuo produktu galima ir apipurkšti.

Laikymo sąlygos
• Laikyti vertikalioje padėtyje, aklinai uždarytoje original-

ioje gamintojo pakuotėje.

• Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos 

temperatūros ir užšalimo.

• Užšalusį tirpalą atšildyti kambario temperatūroje ir 

prieš naudojant gerai išmaišyti.

• Saugoti nuo vaikų.

• Laikyti atokiau nuo bet kokios rūšies maisto produktų. 

Neužteršti produktu pašarų ir girdymo latakų. 

• Nepanaudoto produkto likučius, jo atliekas ir tuščias 

pakuotes šalinti saugiai, laikantis vietovėje galiojančių 

norminių teisės aktų reikalavimų.

TechnInIAI Duomenys 

Spalva: rusva

Kvapas: būdingas jodui

Santykinis tankis (25 °C 1,03 ± 0,02

pH: nuo 4,5 iki 5,5 (gamyboje)

Klampa: 250-350 cP

Galiojimo trukmė: vieneri metai nuo pagaminimo datos

Veikliosios medžiagos:

Laisvojo jodo:  

0,25 % (pagal svorį) jodo

4–8 ppm

Minkštinamųjų medžiagų (glicerino, sorbitolio, 

alantoino): 5,1%

Sąnaudos mililitrais vienai karvei vienam melžimui 3,54 ± 0,86

Biocidus privaloma nau-
doti saugiai. Prieš naudo-
dami, būtinai perskaitykite 
informaciją apie gaminį ir 
atsargumo perspėjimus. 
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