
 
KLOVBAD

KONCENTRAT

20 L

Til brug ved klovpleje

Används till hovvård



 

Flydende koncentrat til fremstillingen af en desinfektionsopløsning til 
klove hos kvæg og får. 
Anvendes som klovbad eller til lokal spraybehandling. 
Den regelmæssige anvendelse af Hygiejne Klovbad er en effektiv fore-
byggelse af klovproblemer. Den høje desinfektionskraft i forbindelse med 
en jonisk kobber opløsning har vist sig at være særdeles effektiv.

BRUGSANVISNING: Som Klovbad til sanering: Hæld og fordel 3 liter Bovi 
Klovbad Koncentrat i 200 liter vand. Ved en flok på mere end 300 dyr, bør 
klovbadet udskiftes dagligt.  
Til forbyggende behandling: 2 liter Bovi Klovbad koncentrat til 200 liter 
– 2 x pr. uge. 
Til lokal anvendelse: Bland 3 dele vand til en del Hygiejne Klovbad kon-
centrat. Fyld opløsningen i en sprayflaske, og spray de belastede klove 
mindst 2 gange dagligt, indtil en forbedring indtræffer. 

Efter Klovens struktur har forbedret sig, kan anvendelsen reduceres, og 
det regelmæssige mellemrum mellem Klovbadene kan genoptages. Virk-
ningen sætter øjeblikkeligt ind.

BORTSKAFFELSE:  Opbrugte klovbade kan sammenblandes med gød-
ning og anbringes på marken. Alle genstande anvendt til blanding kan 
rengøres med rent vand. 

Kan være korrosiv overfor metaller / forårsager svære ætsninger på hu-
den og øjenskader / Giftig for vandorganismer, med lang tids virkning / 
Er lægehjælp nødvendig, hold da emballage eller identifikationslabel klar 
/ Holdes utilgængelig for børn / Opbevar kun i original beholder / Bær 
sikkerhedshandsker/sikkerhedsbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigts-
beskyttelse / VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkast-
ning / VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag øjeblikkeligt alle 
tilsmudsede, berørte klædestykker af. Vask/bad huden med vand / VED 
INDÅNDING: Den, som har indåndet, bringes ud i frisk luft og forholdes 
rolig indtil åndedrættet normaliseres / VED KONTAKT MED ØJNENE: 
Skyl grundigt øjnene med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser . Skyl 
videre. / Ring ØJEBLIKKELIGT TIL GIFTLINJEN eller til læge / Vis embal-
lage med label. 

PRODUKTET INDEHOLDER: Svovlsyre 5 – 10% (CAS:7664-93-9)
Alkoholler: C9-11-ethoxylated (CAS: 68439-46-3)
pr 100 g: 1 g salicylsyre. 

 

Flytande koncentrat för framställning av en desinfektionslösning till ho-
varna på nötkreatur och får.
Används som ett hovbad eller för lokal sprutbehandling.
Regelbunden användning av Hygien Hovbad är ett pålitlig förebyggande 
mot hovproblem. Den höga desinfektionskraft i samband med en jonisk 
koppar upplösning har visat sig vara pålitlig förebyggande hovvård.

INSTRUKTIONER: Som hovbad för sanering: Häll och sprid jämnt 3 liter 
Bovi Hovbad koncentrat i 200 liter vatten. Med en flock av mer än 300 
djur, utbyts hovbadet dagligen.
För förebyggande behandling: 2 liter Bovi Hovbad koncentrat till 200 
liter - 2 x per. vecka.
För lokal bruk: Blanda 3 delar vatten till en del Bovi Hovbad koncentrat. 
Fyll upplösningen i en sprayflaska och spraya dom belastade hovarna 
minst 2 gånger dagligen tills förbättring sker.

Efter hovens struktur har förbättrats, kan användningen reduceras, och 
det med jämna mellanrum mellan Hovbadet kan återupptas. Effekten 
inträffar omedelbart.

AVFALLSHANTERING: Använda hovbad kan blandas med gödningsme-
del och appliceras på fältet. Alla föremål som används för blandning kan 
rengöras med rent vatten.

Kan vara frätande mot metaller / orsakar svåra brännskador på hud och 
ögonskador / giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt / Är 
läkarvård nödvändigt, håll förpackningen eller identifieringsmärke redo 
/ Håll borta från barn / Förvaras endast i originalförpackning / Använd 
skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd / KONSUM-
TION: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning / HUDKONTAKT (eller håret): 
Ta omedelbart av alla smutsiga och använda klädesplagg. Tvätta huden 
med vatten / VID INANDNING: Få ut personen i frisk luft och se till att han/
hun har normal andning / VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt 
ögonen med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det är möj-
ligt. Fortsätt skölja. / Ring omedelbart till GIFTLINJEN eller läkare / Visa 
förpackningsetiketten.

PRODUKTEN INNEHÅLLER: Svavelsyra 5-10% (CAS: 7664-93-9)
Alkoholler: C9-11-etoxylerad (CAS: 68439-46-3)
per 100 g: 1 g salicylsyra.
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