
Veloucid® D 
Enestående, kosmetisk emulsion til 

desinfektion og beskyttelse af patterne 

efter malkning 

 
 Effektiv desinfektion med jod 

 Avanceret hudpleje 

 Optimal beskyttelse ved kolde 

temperaturer og i græsningsperioden 

ANVENDELSE 
Veloucid® D anvendes ufortyndet. Fyld dyppebægeret  op 

og påfør produktet på patterne efter malkning. Skal ikke 

tørres af. Undgå at køerne kommer i berøring med 

strøelsesmateriale, før produktet er tørt.  

EGENSKABER 

Veloucid® D indeholder jod, et notificeret aktivt stof til 

veterinærhygiejne til desinfektion af pattehuden. Stoffet er 

effektivt desinficerende og irriterer ikke huden.   

FORDELE 
Veloucid® D forbedrer og vedligeholder pattehudens kvalitet og kan med 

fordel anvendes  året rundt. Veloucid® D minimerer vedhæftningen af 

både smuds og mikroorganismer og letter rengøringen af patterne før 

malkning. Veloucid ® D indeholder jod og giver en effektiv desinfektion 

selv under vanskelige forhold.  

SPECIFIKATIONER 

Produktnavn :    Veloucid® D 

Fysisk form 

Aktivt stof 

Duft 

pH-værdi 

Opbevaringstemp. 

Væske 

Jod (PVP) 

Jod 

4,4  0,6 

0 C – 30 C 

www.ecolab.com Produkt- og sikkerhedsdatablad kan rekvireres 

EmulsioCare er en ægte emulsion af olie i vand, som plejer 

og befugter hudens ydre lag. Indholdet af EmulsioCare giver  

Veloucid® D fremragende dermatologiske og beroligende 

egenskaber ved anvendelsen.  

LOGISTIK 

Emballage:  20 kg   200 kg  

Varenummer: 2276910  2276940 

EAN-kode:   4028162276916   4028162276947 

Enheder pr palle:            24 dunke  2 fade 



ECOLAB ApS  

Høffdingsvej 36 

2500 Valby 

Tel.: +45 36 15 85 85 

 
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 et succesfuldt, bæredygtigt landbrug.  

 

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 styre eller reducere omkostningerne 

 

 beskytte kvaliteten af færdigvaren og opnå en højere grad af fødevaresikkerhed 

 

  

ET BESØG AF ECOLAB KAN FORBEDRE DRIFTEN AF DIN VIRKSOMHED! 

 

 

 

 

 

 


