
De nieuwe dimensie 
in hygiëne zekerheid 

neodisher®  



neodisher® 

Nieuwe eisen aan 
 hygiëne processen...
Hygiëne en voedselveiligheid zijn een eerste vereiste in professionele 
keukens. Microbiologisch verantwoord, vlekkeloos servies, bestek en 
gebruiksvoorwerpen zijn essentieel voor het hygiënisch bereiden van  
voedsel en voor het voldoen aan wettelijke normen. Netheid en hygiëne zijn  
de boegbeelden van elke professionele keuken en 
daarmee de basis voor tevreden gasten. 

… en veilige resultaten
 
Om deze redenen hebben de huidige “state-
of-the-art” vaatwasmachines optimale 
procesparameters met een significant lager 
waterverbruik, op lagere temperaturen wassen 
en al met al een geoptimaliseerd energieverbruik. 
Desondanks zijn de hoge eisen aan het wassen en hygiëne 
resultaten nog steeds van toepassing voor de dagelijkse werk routine 
in professionele keukens. Met dit in gedachte is een innovatieve 
wasmiddelformule die hygiëne met efficiëntie combineert in 
geautomatiseerde afwas processen van cruciaal belang.

De vaatwasmiddel  
  innovatie voor  
 professionele keukens



neodisher® Alka plus 
– Dicht de hygiëne kloof
Vanwege de geoptimaliseerde werking van de vaatwasser, of door water overdracht, 
of als gevolg van veelvuldig (bij)vullen van het vaatwasser reservoir kan de tempera-
tuur van het wasproces variëren. Veel standaard reinigingsmiddelen bereiken niet 
het gewenste hygiënische reinigings resultaat bij reservoir temperaturen onder de 
60 ° C (zie afbeelding 1). Dit is waar de nieuwe formule van neodisher® Alka plus in 
beeld komt - de essentiële "plus". Hygiënische en vlekkeloze wasresultaten bij een 
reservoir temperatuur van 55 ° C (zie afbeelding 2). De nieuwe dimensie van hygiëne 
veiligheid! 

Afbeelding 2

100% Hygiëne zekerheid

Potentieel van neodisher® Alka plus
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neodisher® 

...de nieuwe formule
 

• innovatief en trendsettend  
 

• vrij van fosfaten en actief chloor  
 

• geen vorming van AOX in het afvalwater*

... de universele toepassing
 

• voor alle soorten en generaties van  
 professionele afwassen technologieën 
 

• voor alle soorten vervuiling 
 

• voor alle te wassen voorwerpen

De laatste uitkomsten  
 van Dr. Weigert’s onderzoek...
Dr. Weigert is altijd trendsetter geweest als het gaat om de ontwikkeling 
en optimalisatie van hygiëne processen. neodisher® Alka plus is een 
nieuwe mijlpaal in de hygiëne van professionele keukens.   
Als sterk geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel combineert 
neodisher® Alka plus innovatieve high-performance componenten aan 
de nieuwe eisen aan professioneel afwassen. De unieke formule van 
neodisher® Alka plus betekent een significant hogere mate van hygiëne 
zekerheid. 

...universeel toepasbaar  
 in professionele keukens
neodisher® Alka plus is geschikt voor alle soorten professionele vaat-
wassers van alle producenten. Van één tanks machines tot transport-
vaatwassers. Door zijn universele toepassing is neodisher® Alka plus de 
ideale oplossing voor professionele keukens in alle hygiënisch gevoelige 
toepassingsgebieden, zoals:  
 
• ziekenhuizen en revalidatiecentra 
 

•  verpleeghuizen  
 

• kinderopvang en tehuizen/dagopvang voor gehandicapten 
 

• catering, eetzalen en personeelskantines

*AOX = absorbeerbare organische halogenen (verbindingen die soms moeilijk biologisch af te breken zijn en dus chemisch het afvalwater belasten)



De overtuigende  
  voordelen  
   van hygiëne
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... uw overtuigende voordeel 
 

• de hoogste hygiëne prestaties voor items die  
 moeten worden gewassen en vaatwassers, al vanaf 55 ° C 
 

• Hygiëne zekerheid in het vaatwas proces  
 (conform de Duitse DIN 10510 en 10512 norm) 
 

• gecontroleerde en bevestigde procesprestaties

 

De trendsettende innovatie 
in vaatwas

 Zekerheid al bij een wastemperatuur van 55 °C.  
 

 Op maat gemaakt voor de moderne vaatwas- 
 machines met geoptimaliseerde functionele  
 parameters en conventionele vaatwassers met  
 verschillende temperatuurprofielen. 
 

 Verwijdert betrouwbaar zetmeel en eiwit residuen. 
 
 
 Uitgebreid getest in het laboratorium en de praktijk.  
 De hygiëne performance is bevestigd door  
 onafhankelijke deskundigen in de microbiologie. 
 
 

 Geur neutraal – voor een beter klimaat 
 in afwaskeukens.



Kwaliteit en 
innovatie  
sinds 1912 
De Dr. Weigert competentie is gebaseerd op 
tientallen jaren van onderzoek, innovatie en
praktische ervaring voor duurzame hygiëne 
oplossingen voor veeleisende professionele 
toepassingen.  

Altijd klantgericht samenwerken, betekent 
dat je het totaalproces in beeld krijgt. Dit is 
enige manier om oplossingen en concepten 
te creëren waardoor veilige en economische 
hygiëne resultaten mogelijk zijn. In 
professionele keukens bestaat een effectief 
hygiëne concept altijd uit verschillende 
belangrijke onderdelen.  
 
De bepaling van het juiste reinigings-en 
ontsmettingsmiddelen voor de vaatwas, 
de keuken omgeving en de persoonlijke 
hygiëne, de doseer- technische oplossingen 
en het algemene service pakket zijn van 
cruciaal belang voor een constant hoog 
klantvoordeel.

Modules 
  voor uw 
 tevredenheid

Dr. Weigert hygiëne oplossingen



Voor meer veiligheid en efficiency

Op maat gemaakte consulting en concepten
Wij ontwikkelen individuele en effectieve hygiëne concepten met u voor uw 
locatie. Advisering en zorg hebben de hoogste prioriteit! Wij bieden service 
pakketten met meetbare voordelen voor u.

Uitgebreide product keuze
Het neodisher® assortiment biedt oplossingen voor de gerichte efficiënte 
reiniging en ontsmetting van servies, oppervlakken en apparatuur. Innovatieve 
formules voor veilige en effectieve hygiëne processen. 

Geavanceerde doseertechniek
Wij ontwerpen centrale en decentrale doseersystemen voor extra economisch 
en efficiënt werken. De weigomatic® DOS Manager met zijn praktische gegevens 
en parameter opslag betekent extra proces veiligheid en transparantie.

Service met echt voordeel
Profiteer van diensten met het hoogste voordeel voor de klant. Van het 
reinigings en ontsmettingsplan, gerichte training voor het personeel, tot aan 
de controle van de vaatwasser, om de doeltreffendheid van onze hygiëne 
processen te bewijzen.



Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG 
Mühlenhagen 85 
D-20539 Hamburg 
Tel.:  +49-40-7 89 60-0 
Fax:  +49-40-7 89 60-120 
info@drweigert.de 
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS 
22 avenue des Nations 
Immeuble le Raspail 
BP 88035 Villepinte 
95932 Roissy 
Ch De Gaulle Cedex 
Tel.:  +33-1-48 67 90 33 
Fax:  +33-1-48 67 29 14 
info@drweigert.fr 
www.drweigert.fr

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H. 
Wienerbergstraße 11 /12 a 
A-1100 Wien 
Tel.:  +43-1-99460 6275 
Fax:  +43-1-99460 5370 
info@drweigert.at 
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o. 
ul. Francuska 18 
PL-03-906 Warszawa 
Tel.:   +48-22-616 02 23/31 
Faks: +48-22-617 81 21 
office_pl@drweigert.com 
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungária Kft. 
Hunyadi János út. 16 
H-1117 Budapest 
Tel.: +36-1-237 06 04 
Fax: +36-1-239 09 23 
info@drweigert.hu 
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV 
Narcisstraat 14 
NL-9404 RK Assen 
Tel.:  +031-592-31 93 93 
Fax : +031-592-31 01 17 
info@drweigert.nl 
www.drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd 
Watling Court, Orbital Plaza, 
Watling Street, Cannock  
WS11 0EL 
United Kingdom 
Phone: +44 (0)1543 404 633 
Fax :    +44 (0)1543 404 601 
enquiry@drweigert.com 
www.drweigert.co.uk

Dr. Weigert España
Edificio Cuzco IV 
Paseo de la Castellana 141, 
Planta 8 
28046 – Madrid 
España 
Teléfono: +34 91 572 65 77 
Fax:        +34 91 572 66 59 
info.spain@drweigert.com 
www.drweigert.com
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Bekwaamheid en  
betrouwbaarheid – 
voor uw voordeel

Een nauwkeurige analyse van uw individuele behoeften is het  
begin van elk hygiëne concept. Leer meer over  
de voordelen van neodisher® Alka plus en neem contact  
met ons op. We kijken ernaar uit u te ontmoeten. 
 
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Management System – DIN EN ISO 9001/13485/14001 Gecertificeerd 


