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Ioklar® Super DIP D 
 
Beskrivning Trögflytande desinfektionsmedel med PVP-jod 

för att doppa spenar efter mjölkning 
 

 
Kvaliteter Avancerad jodbaserad formulering berikad med skyddande och 

återfuktande ämnen för de yttre lagren av epidermis. 
 
 
Ioklar® Super DIP D innehåller jod, ett aktivt ämne för 
desinficering av huden på spenarna inom veterinärhygien. 
Ioklar® Super DIP D kombinerar och förstärker egenskaperna 
av jod utökat med dermatologisk effekt till ett utmärkt skydd av 
spenar efter mjölkning. 
 
 
Användningen av Ioklar® Super DIP D ger följande fördelar: 
- Den höga desinficerande effekten av jod 
- Synlighet på spenen 
- God vidhäftningsförmåga 
- Kosmetiska egenskaper 

 
 
Egenskaper 
 

 
                  

 
Fysiska och kemiska 
egenskaper 

 

Utseende : brun vätska   
Verksamt ämne : jod (PVP) 
pH av den rena produkten : 3.5 - 4.0  
Densitet vid 20°C : 0.99 – 1.03                           
Frysnings känslighet : 0°C 
Förvaringstemperatur : 0°C - 30°C   
 
 
 

Lagstiftning 
 
 
 
 
 
 

Ioklar® Super DIP D: Denna produkt innehåller ett anmält 
verksamt ämne enligt direktiv 98/8/EG och dess ändringar för typ 
3 produkter: veterinärhygien. 
 
 
Anmält aktiv substans: jod  
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Desinfektion 

 
 
Ioklar® Super DIP D testades enligt standardmetoden EN 1656 i 
ett brett spektrum av bakteriestammar.  
 
Testtemperatur : 20°C  
Koncentration : 80% 
Kontakt tid : 30s, 2 minuter 
Interferande ämne : 10% hel UHT-mjölk  
Stammar : Escherichia coli  

ATTC 10536 
Staphylococcus aureus  
ATCC 6538 
Streptococcus uberis 
ATCC 27958 
 

 
Resultat: för alla testade stammar under förhållandena 
enligt standarden EN 1656, ger Ioklar® Super DIP D en 
minskning med över 5 log vid 2 minuters kontakttid. 
 
 

Användning 
 

 

 
Användningsområde 

 
Desinfektion av spenar efter mjölkning.  
Användning av Ioklar® Super DIP D rekommenderas särskilt 
till mjölkgårdar med svåra hygieniska förhållanden. 

 
  

Anvisningar Ioklar® Super DIP D är färdig att appliceras genom doppning 
efter mjölkning. Ioklar® Super Dip D innebär även rengöring av 
spenarna innan nästa mjölkning. 

Utrustning Spendoppningskopp med ”non-return” funktion. 
 
  

Toxicitet Ioklar® Super DIP D är inte giftig under normala 
användningsförhållanden. 
 
 

Säkerhet och 
försiktighetsåtgärder 
 

Varje gång en kemikalie kommer i kontakt med huden, ögonen, 
etc. skölj noga med vatten och vid behov, kontakta en läkare så 
snart som möjligt. 
 
Om produkten oavsiktligt förtärs, tvätta munnen rikligt med 
vatten. Drick icke kolsyrat vatten och vid behov, kontakta en 
läkare så snart som möjligt. 
 
I allmänhet bör alla blandningar av kemikalier undvikas, i 
synnerhet en alkalisk med en syra, eftersom denna blandning 
ger upphov till en mycket farlig exoterm reaktion. 
 
Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran.  
 

    
 


