Veloucid

Brukerinformasjon

Produkttype

Tyktflytende, pleiende spenedyppingsmiddel til bruk etter
melking.

Sammensetning

•

Danner et beskyttende lag på spenene som forebygger
mastitis

•

Kosmetisk pleiende og fuktighetsbavarende lotion

•

Sikrer lettere og bedre rengjøring av spenene

•

Velegnet til bruk i både våte og kalde omgivelser

Polyvinylpyrrolidon jod

<5%

Utseende:

Brunaktig væske *

Oppløselighet:

Ikke relevant

Tetthet v/200C:

0,95-1,01

P-innhold:

-

N-innhold:

-

COD:

-

Flammepunkt:

>100°C

Reaktivitet:
Viskositet:

Ingen kjente farlige reaksjoner eller
nedbrytningsprodukter
Tyktflytende

pH:

3,8-5,0

pH:

-

Skumkarakteristikk:

Ikke skummende

Egenskaper
Konsentrat

Bruksoppløsning

* Parameter til bruk ved inngangskontroll

•

Materialpåvirkning:
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Kan brukes på all type materiale.
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Bruksområde

Veloucid brukes til kuer, får eller til geiter til forebyggelse av
infeksjon i spenene. Særlig egnet til tørr og ødelagt spenehud,
samt til bløtgjørende behandling ved sårdannelse.
Påføres etter melking med en ren ”non return” dipcup til Veloucid.
Veloucid påføres ved å løfte dipcuppen opp omkring spenen,
hvoretter spenene lufttørkes. Det dannes da en beskyttende film.
Før neste melking, rengjør spenene grundig med Blu-Wash eller
tilsvarende. Resultatet er bløte, velpleide spener som er lette å
rengjøre.

Bruksanvisning

Dosering: konsentrat, bruksklart produkt
Temperatur: kaldt
Virketid:
ca 1-3 sekunder

Lagringsbetingelser

Oppbevares lukket i originalemballasje, utilgjengelig for barn og
helt atskilt fra næringsmidler, legemidler, fôr o.l.
Temperatur: 0 til +30°C. Vær oppmerksom på risikoen for
sammenblanding, herunder blanding i avløp, av forskjellige typer
kjemikalier ved bruk. F.eks. vil det være risiko for dannelse av
farlige klorgasser ved samtidig bruk av klorholdige og syreholdige
produkter.

•

Holdbarhet 1 år

Pakning

35 kg dunk tilsvarer 35 liter.

Miljøforhold

Fjernes ifølge myndighetenes forskrifter f.eks. ved avlevering på
mottaksstasjon for kjemikalieavfall. Se også HMS datablad.
Vær oppmerksom på risikoen for påvirkning av renseanlegg og
andre biologiske systemer ved utslipp av kjemikalieholdig
avløpsvann - spesielt ved anaerobe eller mindre renseanlegg.
Dette gjelder spesielt ved utslipp av biocidprodukter og produkter
med høy eller lav pH.

Sikkerhetsforhold

Ingen faremerking
Forøvrig vises det til HMS-datablad.

Opplysningene i denne brosjyren er basert på vår nåværende aktuelle viten og erfaring. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for
definerte egenskaper eller for egnetheten til et spesifikt formål. Dessuten, grunnet en rekke parametere som kan påvirke bruken av våre
produkter, fritar dette ikke brukeren for selv å undersøke produktets anvendelighet og tilhørende sikkerhetsforanstaltninger som skal treffes.
Ytterligere skal en mulig krenkelse av patentrettighetene unngås.
(Versjon august 2004 – Erstatter juni 1998)
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