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Veloucid Spray D 
 

Beskrivelse Jodholdig, spraybar kosmetisk emulsion til beskyttelse og pleje af 
køernes patter efter malkning.  

 
 
Produktfordele • Giver et godt beskyttende og plejende lag på patterne 

som forebygger mastitis 

 • Spraybar kosmetisk plejende og fugtighedsbevarende 
emulsion 

 • Meget gode desinficerende egenskaber via sit indhold af 
PVP jod  

 • Stort indhold af kosmetisk plejende indholdsstoffer 

Egenskaber 
 
Koncentrat Udseende: Nougatbrun væske  

 Opbevaring: 0°C til 30°C 

 Holdbarhed: Mindst 12 måneder 

 Opløselighed: Ikke relevant 

 Vægtfylde/20°C: 0,98 – 1,02 

 P-indhold: 0,0 % 

 N-indhold: 0,0% 

 COD: -- mg O2/g 

 Flammepunkt: > 100°C 

 Viscositet/20°C: Flydende, pumpbart 

Brugsopløsning pH: 3,8 – 5,0 
(koncentrat, 20°C) 

 Skumkarakteristik: Ikke skummende 
  

 
 
Korrosionsforhold Kan anvendes på alle almindeligt forekommende materialer
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Anvendelse Veloucid Spray D anvendes til køer, får eller geder til 
forebyggelse af infektioner i patter. Produktet anvendes over alle 
årstider og vejrforhold. I perioder med ustadigt vejr og i situationer 
med tør og ødelagt pattehud er produktet særdeles velegnet. 
Virker meget blødgørende samt helende ved sårdannelse.  

   
Veloucid Spray D påføres efter malkning ved hjælp af 
spraysystem, men kan også påføres som dip. Patterne efterlades 
efter påføring til lufttørring, hvorved der dannes en beskyttende 
film. Før næste malkning rengøres patterne grundigt med f.eks. 
Blu-Wash, Oxyfoam eller tilsvarende vaskemiddel. 
Resultatet er bløde velplejede patter som bliver lettere at rengøre.  

  
 Koncentration koncentreret, brugsklart produkt 
 Brugstemperatur: koldt   
 Indvirkningstid: ca. 1 - 3 sekunder.  
   
  
Godkendelse  Fødevaredirektoratet: journal nr. j.nr. 2008-20-5409-01063. 

(Pattedyp/-spray efter malkning) 
 

 

Sikkerhed Faremærkningen på Veloucid Spray D er: ingen mærkning 
 

For relevante risiko- og sikkerhedssætninger henvises til den  
tilhørende 16-punkts leverandørbrugsanvisning. 

 
Oplysningerne i denne brochure er baseret på vor aktuelle viden og erfaringer. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for definerede 
egenskaber eller for egnetheden til et specifikt formål. Endvidere, grundet en række parametre som kan påvirke brugen af vore produkter, 
fritager dette ikke brugeren for selv at undersøge produktets anvendelighed og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger som skal træffes. 
Yderligere skal en mulig krænkelse af patentrettighederne undgås.   
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