
Spenių higienai [po melžimo]

   FT 21628 - 240915

Talpa 20 kg

Apsauginę ir regeneruojančią plėvelę sudarantis produktas.

Naudojimas

Sudėtis Privalumai
• Sukuriama apsauga nuo mikrobų.
• Minkšta plėvelė saugo spenius tarp melžimų, speniai gali 
kvėpuoti
• Plėvelė lengvai pašalinama.
• Beskonis produktas
• Stiprus dezinfektantas – saugo nuo aplinkoje esančių 
mastito sukėlėjų.
Rekomenduojama naudoti esant palankioms sąlygoms 
daugintis mikrobams ar aukštam leukocitų kiekiui piene.

Atsargumo
Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal 
1999/45/EB direktyvą.
Saugoti nuo vaikų. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Po naudo-
jimo talpą uždaryti. Saugoti nuo šalčio.
Nelaikyti aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje. Nepilti 
panaudoto produkto atgal į talpą.
Prieš naudojimą nemaišyti su kitais produktais.
Neišpilti į nuotekų vamzdyną ar vandens telkinius. Vengti 
patekimo į aplinką.
Žr. specialius nurodymus arba saugos duomenų lapą.

Savybės

Paruoštas naudojimui vandenyje tirpus tirpalas.
Polivinilpirolidono jodas (PVPI). 
Aktyvaus jodo ne mažiau 1220 ppm. Minkšta polimero 
plėvelė, laidi orui
Regeneruojantis drėkiklio poveikis. Glicerinas
TP03 biocidas = spenių dezinfekcija nenaudojant veterinari-
nių preparatų. MEDDE nr.: 27264.

Produkto forma..…........…    rusvo gintaro spalvos skystis
pH : ………………...............         4,5
Tankis : ................................                  1
Laisvas jodas : ...................  1220 ppm
Klampumas : ..................... 800–1000 mPa· s

Dezinfekcinis efektyvumas patvirtintas pagal NF EN 1656 
standartą.
• Streptococcus uberis.
• Escherichia coli.
• sStaphylococcus aureus.
Dirginimo bandymas :
IPC bandymais patvirtinta, kad tirpalas nedirginantis.

IODIGUARD naudojamas pamerkiant spenį į produktą, 
esantį puodelyje. Baigus melžimą, iš karto pamerkite visą 
spenį į IODIGUARD. Įprastomis sąlygomis apsauginė plėvelė 
susidaro per 15 min.
Prieš kitą melžimą nuvalykite spenius naudodami atmirkymo 
putas (DUO MOUSSE, IOFOM ar NATURALIS) arba KLINOPIS 
servetėles.

IODIGUARD

Kita informacija
Tinka naudoti ekologinėje žemdirbystėje pagal 2008 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 967/2008, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekolo-
ginės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo.

Šiame lapelyje pateikta informacija skirta klientų patogumui. Mūsų produktai gali būti naudojami įvairioms paskirtims ir įvairiais būdas, todėl prašome 
klientų visus produktus naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

CTH 128, avenue Château Fleury - 26100 ROMANS sur ISÈRE - FRANCE       (0033) 4 75 70 71 72
www.cth.fr
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