
Disinfection 

 Kraftfull desinfektion med PVP-jod 

 Utmärkt skydd av spenhuden 

 Stabil viskositet för perfekt täckning 

på spenhuden 

 Synlig och varaktig vidhäftning på 

spenarna  

Ioklar® Super DIP D 
Trögflytande desinficerande juvervårds-

medel för dip av spenar efter mjölkning 

FÖRDELAR 
Viskositeten på Ioklar®  Super DIP D ger ändamålsenlig och effektiv 

täckning av spenarna med minimal droppning och spill.  

Ioklar®  Super DIP D är resultatet av en komplex formulering som 

kombinerar kosmetiska och jodföreningar, som samtidigt är effektiv 

och som uppfyller kraven för desinficering av spenhuden.  

LOGISTIK 
Förpackning: 

Produktkod: 

EAN-kod:  

Palletering: 

200 kg 

2322920 

4028162322927 

4 fat 

APPLICERING 
Ioklar®  Super DIP D är bruksklart. Fyll doppbägaren 

och applicera rikligt på spenarna efter mjölkning.  

Ioklar®   Super Dip D gör det enkelt att rengöra 

spenarna före nästa mjölkning och reducerar därmed 

förberedelsetiden. 

FORMULERING 

Ioklar®  Super DIP D ger en utmärkt desinficering 

av spenhuden efter mjölkning. 
Ioklar®  Super DIP D kan vara en effektiv lösning efter 
mjölkning i ditt program för att förhindra juverinfektioner. 
Ioklar®  Super DIP D innehåller PVP-jod, ett föranmält aktivt 
ämne inom veterinärhygien för desinfektion av spenhuden. 
Produkten har ett brett spektrum av antiseptiska egenskaper.  

Produkt- och säkerhetsdatablad finns tillgängliga för professionella användare på begäran.  

Använd biocider med omtanke. Läs etikett och produktinformation före användning.  www.ecolab.com 

SPECIFIKATIONER 

Produktnamn:                Ioklar®  Super DIP D 

Fysisk form Trögflytande vätska 

Färg Brun 

Aktiv substans Jod (PVP) 

pH-värde 3,5  - 4,0 

Densitet vid 20 C 0,99 – 1,03 g/cm3 

Lagringstemp. 0 C - 30 C 

Frysnings känslighet 0  C 



Välkommen! 

 
Moderna lantbruk bygger på en kunskapsintensiv produktionsprocess med hög effektivitet och 

professionell ledning. Modernt lantbruk kräver också höga hygienstandarder med särskilt fokus 

på infektionskontroll och förebyggande av korskontaminering. För lantbrukaren är skräddarsydd 

bio-säkerhet och hygienlösningar essentiella för gårdens hållbara framgång. 

 

Ecolab har i många år varit en partner med stort förtroende från lantbruk över hela världen. 

Vi arbetar ständigt med att utveckla och leverera individuella lösningar som uppfyller våra kunders 

exakta krav på ett effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt sätt. Våra specifika produkter har 

utformats för att: 

 

skydda djurs hälsa och förbättra djurens tillvaro 

öka lantbrukets avkastning och styra eller minska kostnader 

skydda kvaliteten på produkten som produceras och säkerställa hög livsmedelssäkerhet 

Ett besök från din Ecolab-representant kan förbättra din verksamhet! 

Ecolab AB, Götalandsvägen 230, 125 45 Älvsjö 

Tel: 08-603 22 00   Web: www.ecolab.com 

Ioklar® Super DIP D 


