
Io-Shield® D
Actieve barrière voor desinfectie 
en bescherming van de spenen 
na het melken

  Shield® technologie van Ecolab

  Desinfectie van de spenen door PVP jodium

  Balans tussen de weerstand en elasticiteit 
van de speenhuid voor het comfort en een 
eenvoudige reiniging van de spenen

GEBRUIK
Io-Shield® D is gebruiksklaar. Vul de dipbeker 2/3 met het 
product en dip het product op de spenen. Niet afvegen. 
Voorkom dat de koeien na het melken direct gaan liggen.

PREMIUM EIGENSCHAPPEN
Io-Shield® D bevat jodium, een genotificeerde actieve stof 
voor de desinfectie van de uier (veterinaire hygiëne). Jodium 
combineert desinfecterende en hydraterende/ hypoallergene 
eigenschappen. PVP jodium (PolyVinylPyrrolidon) in Io-Shield® D 
is de meest desinfectie

Io-Shield® D stabiele jodium in de markt voor optimale 
desinfectie.

De Shield®, gevormd door Io-Shield® D, beschermt de spenen 
tegen fysieke en microbiële aanvallen. Door de formulering 
makkelijk te verwijderen met een voorreinigingsmiddel van 
Ecolab bij de volgende melkbeurt

VOORDELEN
Io-Shield® D biedt de spenen een dubbele bescherming door de gecombineerde 
werking van PVP jodium en de Shield® technologie.
Hoogtechnologische polymeren zorgen ervoor dat de huid blijft ademen zonder 
stofwisselingsactiviteiten te blokkeren. PVP jodium zorgt voor een effectieve 
desinfectie zelfs onder moeilijke omstandigheden

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Alleen voor professioneel gebruik. Een veiligheidsblad is beschikbaar op onze website.

SPECIFICATIES

Io-Shield® D

Registratienummer NL: 13637 N
B: NOTIF471

Fysieke vorm Vloeibaar

Kleur Bruin

Werkzame stof PVP Jodium

Geur Jodium

pH-waarde 5,25° ±0,25

Dichtheid (bij 20° C) 1,01 ±0,02 g/cm3

Opslagtemperatuur 4° - +30°C

Verpakking 20 kg 58 kg

Productcode 2267840 2267880

EAN-code 4028162267846 4028162267884

LOGISTIEK
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