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Veloucid 
 

Beskrivning  Kosmetiskt vårdande spenfett av en äkta fettemulsion. 
Tjockflytande kräm som agerar vårdade vid 
torrsprickor, torr hud och andra hudåkommor.  

     

Produktfördelar • Förhindrar bakterier att infektera spenen och 
spenkanalen efter mjölkning 

 • Avdödar mastitframkallande bakterier och har 
hudvårdande 

 • Bildar en synlig skyddande film 

 • Anpassad för kalla årstider och väder 

 
Egenskaper 
 

Koncentrat Utseende Brun, viskös vätska 

 Förvaring I tillsluten originalförpackning vid 0-30ºC 

 Hållbarhet Koncentrat 1 år vid riktig lagring 

 Löslighet Ej relevant, bruksklar lösning 

 Densitet/20°C 0,98 kg/m³ 

 P-innehåll 0% 

 N-innehåll 0% 

 COD - 

 Flampunkt >100ºC 

 Viscositet/20˚C 2500 – 4000 cP (mycket tjockflytande) 

 pH brukslösning 3,8 – 5,0 

 Skumkaraktäristik Ej skummande 
 
 
 
 
 
 
 



Uppgifterna i detta produktdatablad grundas på våra nuvarande kunskaper och erfarenheter. De utgör inte bindande försäkran för någon 
bestämd egenskap eller för lämpligheten för något speciellt ändamål. Vidare, på grund av att ett flertal parametrar kan påverka användningen 
av våra produkter, fritages inte användaren från att själv undersöka produktens lämplighet och att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder. 
Dessutom skall eventuella patentintrång förhindras.    
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Innehållsdeklaration Komponent Funktion 

 PVP jod 1000 
ppm 

Desinfektion, produkt koncervering 

 Glycerin 3 % Mjukgörande och fuktighetsbevarande 

 Paraffinolja 5% Mjukgörande och fuktighetsbevarande 

 Sårläkningsmedel Stödkomponent 

 Stabilisatorer Stödkomponent 
 

Användning  Används som spendip för kor, får och getter i syfte att 
förebygga uppkomst av infektioner i spenar.  Veloucid är ett 
spenfett med jod och hudvårdande ämnen. Produkten 
innehåller inte vatten och är därför anpassad att användas 
även vid kallt väder för att förebygga köldskador på 
spenarna. Veloucid är tjockflytande och bildar vid dippning 
en film på spenen och täpper för spenkanalen vilket 
förhindrar bakterier att tränga in. Lämplig vid kalvning för att 
förebygga kalvningsmastit. 

 
Koncentration: Lösningen är bruksklar. Använd 

dipkopp med ”non-return” 
funktion. 

 Dippa hela spenen i Veloucid 
Verkningstid före mjölkning Långtidsverkan – mellan 

mjölkningarna 
Verkningstid efter mjölkning Låt verka till nästa mjölkning, låt 

lufttorka. 
Före mjölkning Före nästa mjölkning rengörs 

spenen grundligt med Oxy Foam 
eller annan lämplig avvtorknings-
metod. 
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Säkerhet Faromärkningen är: ingen 
 

 
För relevanta risk- och säkerhetsfraser hänvisas till tillhörande säkerhetsdatablad. 
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