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Proactive™ Plus – Bruksklart spendopp med unika egenskaper

Proactive™ Plus är ett jodbaserat spendoppningsmedel
som förenar mycket goda och tillförlitliga hudvårdande
egenskaper med desinfektion av spenhuden. Tekniken kallas
ACT – Advanced Conditioning Technology.
Proactive™ Plus är en välbalanserad produkt med stabil
halt fritt jod för snabb, fullständig och långvarig desinfektion
och med en mycket god mjukgörande, kosmetisk effekt
(I-TECH). pH-värdet ligger nära spenhudens eget.
Proactive™ Plus har genom den nya formuleringen ännu
bättre hållbarhet.
Proactive™ Plus förvaras vid temperaturer under +25°C. Om
produkten frusit placeras den i ett uppvärmt utrymme och
skakas innan användning.
Lämplig mängd Proactive™ Plus hälles i en ren dopp- eller
sprayflaska och doppas eller sprayas direkt efter mjölkning.
Flaskan ska diskas regelbundet.
Fördelar
• Unikt hudvårdande egenskaper.
• Snabb, bred och säker desinfektion.
• pH-värde nära spenhudens eget.
• Sprayas eller doppas.
• Inga oönskade restsubstanser.
• KRAV och svenskt sigill.
• VMS Approved.
Godkänt av: Danska Veterinärdirektoratet, nr 4840-49/01
och av Svensk Mjölks Kemikalieråd.

Hudvård
• Balanserad halt mjukgörare – spenhuden återfettas 		
effektivt.
• Kosmetiska, hudvårdande jodbärare – spenhuden
återfuktas.
• Hudnära pH-värde – ingen uttorkning av spenhuden.
Desinfektion
• Jodofor med ACT = Advanced Conditioning Technology
– spenhuden desinficeras mycket effektivt och skonsamt.
• I-TECH, optimal halt aktivt jod – snabb och bred 			
desinfektion.
• Stabil halt fritt jod – säker desinfektion under lång tid.
Praktisk användning
• Sprayvänligt spendopp – godkänt för VMS.
• Ren lukt – milt att inandas.
• Fryståligt – bibehållen effekt efter upptining.
Viskositet
• Lättflytande – lätt att dippa och spraya.
• God inträngningsförmåga – desinficerar även i små veck
och rynkor.
Restsubstans
• Låg totalthalt jod – inga oönskade restsubstanser i
mjölken.
Forskning och patent
• Forskning och praktiska försök under lång tid – säkerhet
och tillförlitlighet.
• DeLaval äger världsomspännande ACT-patent – unikt
koncept, ingen kopiering möjlig, I-TECH.
Tekniska data
Tillgänglig halt jod

1500 ppm

Halt fritt jod

6-8 ppm

pH-värde

5-6

Halt mjukgörare

8%

ACT (Advanced Contitioning Technology)

JA

I-TECH (Iiodine Technololgy)

JA

Miljödata
Lämplig mängd Proactive Plus hälles i en ren dopp- eller
sprayflaska och doppas eller sprayas direkt efter mjölkning.
™

• Produkten är inte brandfarlig.
• Särskilda hänsyn vid transport, utöver vad som är
brukligt, behövs ej tas.
• Produkten är lätt nedbrytbar i naturen.
• Tomdunkar/fat sköljs ur och lämnas till miljöstation.
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