Produkt : IODERM PSP
Opdateret : 02/07/20
Version 1.2

Kode : 07130

IODERM PSP
Desinfektion af dievorter på mælkeproducerende dyr ved neddypning efter
malkning
Brugsklar væske, udelukkende til erhvervsbrug
Manuel eller automatisk påføring - indendørs
BIOCIDHOLDIGT PRODUKT - Aktive substanser per 100 g af produktet : Jod 0,25g ; CAS nummer 7553-56-2 ; EF-nummer
231-442-4
HOVEDGRUPPE 1: Desinfektionsmidler og biocidholdige produkter generelt; Produkttype 3: Biocidholdige produkter til
veterinærhygiejne. AL - Opløsning til brug ufortyndet. Tilladelsesnummer : EU-0018397-0001 1-1. Godkendelsesindehaver
HYPRED SAS: 55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD France

PRÆSENTATION
. Tyktﬂydende ensartet væske, Brun
. Ren pH : 4,75±0,5
. pH ved 10 g/l : Ikke disponibelt
. Densitet ved 20° C : 1,005±0,01 g/cm³
. Frysepunkt : 0 °C

EGENSKABER
Flydeegenskaber sikrer god fastholdelse på yverkanalen uden dråbedannelse og
dermed uden produkttab.
Vigtigste bestanddele:
Iode: 2500 mg/kg i form af jodofor
Blødgørende middel: glycerin
Fortykkelses- og hindedannende middel
Tensider
pH-reguleringsmiddel
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ANVENDELSE

IODERM PSP er et bakterie-, gær- og algedræbende desinfektionsmiddel.
Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.
Produktet skal have en temperatur på over 20 °C inden brug.

Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til påfyldning af produktet i
påføringsudstyret.
Fyld neddypningskoppen manuelt eller automatisk med det brugsklare produkt.
Påfør manuelt eller automatisk ved at neddyppe dyrets dievorter i hele dievortens
længde efter malkning.
- køer og bøﬂer (3 til 10 ml: 5 ml anbefales)
- får (1,5 til 5 ml: 1,5 ml anbefales)
- geder (2,5 til 6 ml: 2,5 ml anbefales)
Lad produktet sidde indtil næste malkning. Sørg for, at køerne står op, indtil produktet
er tørret (mindst 5 minutter).
Ved næste malkning bruges metoden til rengøring og aftørring af dievorten
systematisk, inden pattekopsættet påsættes.
Om nødvendigt gentages påføringen efter hver malkning.
Rengør påføringsudstyret regelmæssigt med lunkent vand.

Hyppighed: 2 til 3 gange om dagen

Må ikke opbevares ved en højere temperatur end 30 °C.
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EMBALLAGE
Dunk 0,5l 0,5kg (karton 9x0.5kg)
Dunk 5l Sort 5kg (karton 4x5 kg)
Dunk 10l Sort 10kg
Dunk 22l Sort 22kg
Tromle 60l Mørkeblå 60kg
Tromle 220l Mørkeblå 200kg
Engangs container 1000l Sort 1000kg

Brug produktet inden for 24 måneder fra datoen for fremstilling.
Opbevares et rent, ventileret og køligt sted, langt fra varmekilder og stærkt lys.

SIKKERHED
Konsulter sikkerhedsdatablad tilgængeligt på internettet : http://www.kersiagroup.com

LOVGIVNING

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og
oplysninger om produktet.

Effektivitetsprøvninger

vedrørende

desinﬁcering

af

produkter

gennemført i overensstemmelse med relevante bestemmelser.
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