
Nova LA Spray
Produktinformationen gäller för produkt i den rekommenderade brukslösningen. Önskas information om
den koncentrerade produkten hänvisas till Säkerhetsdatabladet (MSDS).

1000 LIBC

200 LPlastfat

Plastdunk 20 L

~ 3,0

~ 1,05

Inte relevant.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

PRODUKTDATA

Nova LA Spray är klar att användas.
Kan användas som dopp eller spray.
Påförs rena och torra spenar omedelbart efter
mjölkning.
Kan användas 2 – 3 gånger per dag.
4 ml/mjölkning.

Spray:
Färsk spenspray påförs med handspray eller
automatisk sprayanläggning.
Hela spenen ska vara täckt.
Låt det lufttorka till nästa mjölkning.

Dopp:
Använd alltid färsk spendopp tillsammans med
rent doppkärl.
Hela spenen ska vara täckt.
Töm och rengör doppkärlet efter användning.
Låt det lufttorka till nästa mjölkning.

Färg Orange.

pH Koncentrat

Vätska.Fysisk form

Tid mellan användning: tills nästa mjölkning.

Lukt

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs
alltid etiketten och produktinformationen
före användning.

Densitet kg/l

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess
behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Spill och
avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av
lokala myndigheter.
Emballagen får inte återanvändas.

AVFALLSHANTERING

Produkten är vattenlöslig och kan spridas i
vattenmiljön.

Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

Denna produkt skall inte klassificeras med avseende på
miljöfarlighet.

MILJÖEFFEKTER

Var vänlig se etikett och säkerhetsdatablad för
uppgifter om säkerhetsförhållanden, hantering  och
transport av produkten.

SÄKERHET

Endast för yrkesmässigt bruk.

0 - 25

Hållbarhet: 24 månader.

0CFörvaring:

Förvaras i originalförpackning. Förvaras avskilt från
mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen.
Förvaras frostfritt.

FÖRVARING:

Produkten har bacteriedödande effekt.

Nova LA Spray innehåller mjölksyra, som skyddar mot
skadliga bakterier och samtidigt medverkar till att
upprätthålla hudens naturliga balans. Innehåller
dessutom glycerin, som verkas mjukgörande och
vårdande samt motverkar uttorkning, sår och
sprickbildning.

Är mycket lämplig för användning i automatiska
sprayanläggningar och mjölkningsrobotar.

EGENSKAPER

Nova LA Spray är en vårdande spenspray för
användning omedelbart efter mjölkningen.

Användningsklar lösning för användning som
juverhygien i lantbruk med djurhållning.

ANVÄNDNING

JuverdesinficeringPRODUKTTYP

FÖRPACKNING
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