
IoKlar® Multi
Desinficerende yverplejemiddel til dyp
eller spray af patter før eller efter
malkning

Anvendes som dyp eller spray

Effektiv desinfektion med jod

Indeholder hudplejende komponenter

ANVENDELSE
Viskositeten på IoKlar® Multi er tilpasset både til dyp og spray.
IoKlar® Multi giver god dækning og vedhæftning på
pattehuden ved anvendelse før eller efter malkning.

EGENSKABER
IoKlar® Multi kombinerer egenskaberne for desinfektion
med PVP-jod og har gode hudplejende egenskaber. 

IoKlar® Multi indeholder jod, et velkendt aktivt stof til 
desinficering af pattehuden i forbindelse med
veterinær hygiejne.

Dette aktive stof kombinerer en effektiv desinficerende
effekt på en stor gruppe patogener uden at irritere huden.

FORDELE
Dens unikke formulering gør IoKlar® Multi til en fremragende løsning til
desinficering og pleje af patterne.

LOGISTIK

Emballage 20 kg 210 kg

Varenummer 2317440 2317470

EAN-kode 4028162317442 4028162317473

Enheder pr palle 12x2 4x1

IoKlar® Multi
Udseende Væske
Aktivt stof Jod (PVP)
pH-værdi 2,3 +/- 0,5
Opbevaringstemperatur 0 - +30 °C

SPECIFIKATIONER

Produkt- og sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere
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Velkommen!

Moderne landbrug er afhængige af en effektiv og professionel produktionsproces og kræver samtidig en høj 
hygiejnestandard med særlig fokus på infektionskontrol og forebyggelse af krydskontaminering. For landmanden er 

skræddersyede hygiejneløsninger altafgørende for landbrugets bæredygtige succes. 

Ecolab har i mange år været en betroet partner for landbrug verden over. Vores mål er at udvikle og levere 
individuelle løsninger, som opfylder vore kunders præcise behov på en effektiv og økonomisk måde. Vores 

specifikke produkter er designet til at:

beskytte dyresundheden og forbedre dyrevelfærden

øge produktionen og kontrollere eller reducere omkostningerne

beskytte kvaliteten af færdigvaren og opnå en højere grad af fødevaresikkerhed

Et besøg af din Ecolab-repræsentant kan være med til at forbedre driften!

ECOLAB ApS, Høffdingsvej 36, 2500 Valby

Tel: 36 15 85 85 Web: www.ecolab.com
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