
Io-Shield® D 
Aktiv barriär för att desinficera och 
skydda spenarna efter mjölkning 

 Kraftfull desinfektion med jod 

 Aktivt polymeriserande barriär 

 Optimal balans mellan motståndskraft och 
elasticitet för spenkomfort och enklare 
rengöring. 

 Effektivt mot virus (falska kokoppor) 

 

APPLICERING 
Io-Shield® D används outspädd.  Fyll doppningskoppens 
behållare och applicera på spenarna efter mjölkning. 
Torka inte av. Förhindra kor från att komma i kontakt med 
bäddmaterial tills produkten är torr.  

VIKTIGASTE EGENSKAPER 
Io-Shield@ D innehåller jod, ett föranmält aktivt ämne för 
desinfektion av hud och spenar inom veterinärhygien.  
Detta ämne förenar en kraftfull desinfektionsförmåga och 
allergivänliga egenskaper. 

FÖRDELAR 
Io-Shield® D ger ett dubbelt skydd vid spenkanalens öppning med sin 
överlägsna skyddslagerteknik och genom effekten från jod.  Polymererna i 
Io-Shield® D är speciellt utvalda för att låta huden andas, utan att blockera  
metaboliska processer. Io-Shield® D innehåller jod, som ger en effektiv 
desinfektion även i krävande omgivningar.  

SPECIFIKATIONER 
Produktnamn:    Io-Shield® D 

Fysisk form 
Aktivt ämne 
Lukt 
pH-värde 
Lagringstemp. 

Vätska 
Jod (PVP) 
Jodiserad 
5,25 ± 0,25 
4°C – 25°C 

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

Det polymeriserande barriären som bildas av Io-Shield® D 
skyddar spenarna från fysiska och bakteriella utmaningar 
mellan mjölkningarna. Formulan förenklar rengöringen  vid 
nästa mjölkning. 

Förpackning:  20 kg  210 kg  
Produktkod:   2267840   2267920  
EAN-kod:   40281622678467  4028162267921 

Pallning:   24 dunkar  2 fat 



Io-Shield® D 
Aktivt skyddslager som desinficerar 
och skyddar spenarna efter 
mjölkning 

 Kraftfull desinfektion med jod 

 Aktivt polymeriserande skydd  

 Optimal balans mellan motståndskraft och 
elasticitet för spenkomfort och enklare 
rengöring 

 Effektivt mot virus (falska kokoppor) 

 

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 hårt 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  
Tfn: +46 (0) 8 603 22 00 
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