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Phytoshield  
 

Beskrivning  Polymeriserande spendopp med örtextrakt som ger en 
naturlig barriär. 

     

Produktfördelar • Förhindrar bakterier att infektera spenen och 
spenkanalen efter mjölkning 

 • Muskelsammandragande effekter i örtextrakten 
påskyndar stängning av spenkanalen 

 • Hudvårdande, smärtlindrande, sårläkande etc. 

 • Insektsavvisande 

 
Egenskaper 
 

Koncentrat Utseende Grön, viskös vätska 

 Förvaring I tillsluten originalförpackning vid 4 - 
25ºC, i övrigt normala lagringsförhåll. 

 Hållbarhet Koncentrat 1 år vid riktig lagring 

 Löslighet Ej relevant, bruksklar lösning 

 Densitet/20°C 1,023 ± 0,003 kg/m³ 

 P-innehåll 0% 

 N-innehåll 0% 

 COD - 

 Flampunkt - 

 Viscositet/20˚C - 

 pH, brukslösning 4,05 ± 0,15 

 Skumkaraktäristik  

   

Innehållsdeklaration 
 
 

 Örtextrakt: 
Mentha Piperita 
Matricaria Chamomilla  
Hamamelis Virginiana



Uppgifterna i detta produktdatablad grundas på våra nuvarande kunskaper och erfarenheter. De utgör inte bindande försäkran för någon 
bestämd egenskap eller för lämpligheten för något speciellt ändamål. Vidare, på grund av att ett flertal parametrar kan påverka användningen 
av våra produkter, fritages inte användaren från att själv undersöka produktens lämplighet och att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder. 
Dessutom skall eventuella patentintrång förhindras.    
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Egenskaper De örtextrakt som finns i Phytoshield ger en optimal 
antiseptisk effektivitet vid spendoppnig efter mjölkning. 
 
Phytoshield är formulerad med en kosmetisk emulsion som 
är anpassad hudens naturliga metaboliska aktiviteter. 
 
Mentha Piperita: Pepparmynta har fungicida och 
antiseptiska egenskaper, är vitaliserande, stimulerande och 
stärkande samtidigt som det ger en lugnande effekt. 
Applicerat på hud verkar peppermynta smärtstillande. 
 
Matricaria Chamomilla : Kamomill har anti-inflammatoriska, 
anti-allegena, bakterie- och svampdödande egenskaper. 
Kamomill verkar även smärtlindrande och milt lugnande.  
 
Mentha Piperita och Matricaria Chamomilla har naturliga 
insekts avvisande egenskaper. 
 
Hamamelis Virginiana. Trollhassel avlägsnar gammal, död 
hud, renar och återuppbygger celler och reglerar hudens 
fuktighet. Trollhassel har sammandragande effekter på 
blodkärl genom innehållet av tanniner.  Tanniner verkar även 
sammandragande på muskler. Hamamelis Virginiana har 
speciella egenskaper som gör att Phytoshield bildar en 
fysisk barriär på spenen, som ger ett elastiskt skydd mellan 
2 mjölkningar. 

 

Användning Används som spendip för kor, får och getter i syfte att 
förebygga och behandla infektioner i/på spenar. Phytoshield 
är en bruksfärdig, barriärbildande produkt. 

  
Koncentration: Lösningen är bruksklar. Använd 

dipkopp med ”non-return” 
funktion. 

 Dippa hela spenen i Phytoshield 
Verkningstid före mjölkning Långtidsverkan – mellan 

mjölkningarna 
Verkningstid efter mjölkning Låt verka till nästa mjölkning, låt 

lufttorka. 
Före mjölkning Före nästa mjölkning rengörs 

spenen grundligt med Oxy Foam 
eller annan lämplig avvtorknings-
metod. 

  
Rengör dipkoppen regelbundet. Häll aldrig tillbaka produkt i orginaldunken 
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Godkänd         Livsmedelsdirektoratet, Dk. Journal nr 2005-20-5409-00436
  

 

Säkerhet Faromärkningen är: ingen 
 

 
För relevanta risk- och säkerhetsfraser hänvisas till tillhörande säkerhetsdatablad. 
 
 
 
 
 
 
 
 


