
Valiant Everyday Ultra er et fremragende 
pattedesinfektionsmiddel klar til brug 
efter malkning. Brug produktet til at 
beskytte dine køer ... Everyday!
Seneste teknologi
Valiant Everyday Ultra er den seneste opgradering af Valiant-sortimentet. 
Avanceret teknologi hjælper den aktive ingrediens – mælkesyre – til at opspore 
bakterierne, uanset hvor de skjuler sig på patten. Ny Valiant Everyday Ultra er 
ekstremt modstandsdygtig overfor organiske stoffer – og husk, at hver kopatte 
er dækket af mælk, når malkesættet aftages.

Hudplejende
Valiant Everyday Ultra indeholder en avanceret pakke med seks forskellige 
hudplejende ingredienser.

Beskyttelse fra malkning til malkning
Ud over at yde massiv bakteriel reduktion, lige så snart det er påført, fortsætter 
Valiant Everyday Ultra med at dræbe bakterier.  Som et resultat heraf er 
antallet af levedygtige bakterier på kopatten frem til næste malkning væsentligt 
reduceret. Derved har koen mindre risiko for infektion. Ved at bruge Valiant 
Everyday Ultra mindst to gange dagligt skabes et miljø på kopatten, som bliver 
gradvist mindre modtageligt for bakterier. 

I overensstemmelse med BPR
Valiant Everyday Ultra er nu officielt godkendt som et biocid under PT3 i 
”Biocidal Product Regulation” (BPR). Valiant Everyday Ultra har bestået 
individuelle tests, inklusive EN1656 (mere end 5-log reduktion af bakterier) og 
EN1657 (mere end 4-log reduktion af gærsvampe). 

Ny Valiant Everyday Ultra leverer en fin blanding af både godt 
og ondt - god mod køerne og ond mod bakterierne. 
Det er netop den blanding, du har behov for til at 

vedligeholde den gode yversundhed, som kræves i 
mælkeproducerende besætninger her i det 21. århundrede.

• Avanceret mælkesyresystem  

• Ecolabs nyudviklede formulering til at opspore 
bakterier

• BPR-godkendt antibakteriel effektivitet 

• Fremragende pakke med hudplejende egenskaber

• Kompatibelt med alle pattespraysystemer  

• Fås i 20, 200 og 1000 liter emballagestørrelser
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VALIANT Everyday Ultra 
har vist sig at levere ... 
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Al den kvalitet, der er knyttet 
til navnet ‘Valiant’ samlet i én 
praktisk pakke, klar til brug.
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