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Kompetencia 
első kézből

 A tiszta asztalteríték és a higiéné minden konyha, ill. ven-
déglő számára jó ajánlólevél – bízza magát szakértelmünkre. 
Kollégáink szaktudása jelentős érv, hogy Ön is a Dr. Weigert ter-
mékeit válassza. Minden, a gépi mosogatással és az azzal kapcso-
latos szakmai kérdéseire készséggel válaszolunk. Innovatív termé-
keink, tisztítás-technológiai megoldásaink, modern weigomatic® 
tisztítószer-adagolórendszereinken keresztül garantálják a lehető 
legmagasabb színvonalat a biztonság, a gazdaságosság, valamint 
a környezetvédelem területein. 
Kérdéseivel forduljon neodisher® termékeinkkel foglalkozó szak-
embereinkhez – garantáljuk a kiváló, megbízható, professzionális 
eredményt, a ragyogóan tiszta tányérokat és poharakat.

Rendszer-szerviz
 A rendszer-szerviz folyamatos, intenzív szaktanácsadást 

jelent, amely biztosítja az Ön által használt higiénés rendszer 
biztonságos működését és a tartós, kiváló minőséget. Adagoló 
rendszereinket rendszeresen karbantartjuk, az általunk végzett 
mikrobiológiai vizsgálatok segítségével pedig rendszeresen 
felügyeljük és dokumentáljuk a higiénés előírások betartását. 
Szolgáltatásaink között megtalálja az Ön mosogatási és fertőtlení-
tési folyamatainak megtervezését is. Betanítjuk cégének személy-
zetét, és megteremtjük a hibátlan üzemeltetés körülményeit.

neodisher® -  
tapasztalataink 
az Ön biztonsá-
gát szolgálják
Évtizedes tapasztalataira ala-
pozva a Dr.Weigert a legnehe-
zebb feladattal is könnyen meg-
birkózik. Különösen a higiénés 
szempontból érzékeny terüle-
tek igényelnek speciális szak-
tudást: ilyenek a nagykonyhai 
eszközök, valamint az orvosi 
műszerek tisztítása, kezelése. 
Bízhat szakembereink szakér-
telmében. 
 
A kifogástalan higiéné a profi 
nagykonyhákon nélkülözhetet-
len. Az optimális eredmény, va-
lamint a gazdaságosság a gépi 
mosogatás terén elsődleges 
szempont.
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neodisher ® BioClean 
 
Tányérmosogató 
 
Foszfát- és aktívklór-mentes 
termék

Új, pH-semleges, enzimbázisú termék,  
kiváló tisztító hatás, a beszáradt étel- 
és keményítőmaradékokat is maradék-
talanul eltávolítja. 
 
Nem maró, nem irritáló hatású, kelle-
mes munkahelyi klímát biztosít.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
20 kg 
10 L

cikkszám 
 
321313 
321326 
321330

neodisher ® Alka 480 
 
Tányérmosogató

Bármely célra, univerzálisan alkalmaz-
ható mosogatószer. 
 
Aktívklór tartalmának köszönhetően 
maradéktalanul eltávolítja a kávé- és 
teafoltokat is. 
 
Minden vízkeménység mellett alkal-
mazható.

kiszerelés 
 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
25 kg 
12 L

cikkszám 
 
357226 
357230

neodisher ® Alka 440 
 
Tányérmosogató 
 
Foszfátmentes termék

A neodisher® Alka 480 foszfátmentes 
alternatívája, amelynek nincsen klór-
szaga. Speciális, oxidatív hatóanyaga 
eltávolítja a kávé- és teafoltokat is.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
260 kg 
25 kg 
12 L

cikkszám 
 
312713 
312726 
312730

neodisher ® Alka 9 * 
 
Fertőtlenítő hatású 
tányérmosogató 
 
Baktericid

Aktívklór tartalmú mosogatószer. 
Erőteljes tisztítóhatás, különö-
sen makacs kávé- és teafoltok 
eltávolításához.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
260 kg 
25 kg

cikkszám 
 
310413 
310426

neodisher ® Alka 240 
 
Tányérmosogató 
 
Aktívklórt és foszfátokat nem 
tartalmaz

Beszáradt, keményítőtartalmú élelmi-
szermaradékok eltávolításához ajánlott 
termékünk.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
250 kg 
25 kg 
12 kg

cikkszám 
 
311113 
311126 
311130

neodisher ® Alka 220 
 
Tányérmosogató 
 
Aktívklórt és foszfátokat nem 
tartalmaz

Beszáradt, keményítőtartalmú élelmi-
szermaradékok eltávolításához ajánlott 
termék. 
 
Több összetevős eljárásban a 
neodisher® D20 termékkel kombinál-
tan alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
250 kg 
25 kg 
12 kg

cikkszám 
 
312613 
367426 
312630

neodisher ® Alka 280 
 
Tányérmosogató adalék 
 
Aktívklórt és foszfátokat nem 
tartalmaz.

Különösen makacs 
keményítőmaradékok eltávolításához.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
280 kg 
25 kg

cikkszám 
 
312913 
312926

neodisher ® Alka 600 
 
Tányérmosogató

Tányérok, poharak mosogatásához. 
 
Különösen anyagkímélő termék, amely 
alumínium mosogatására is alkalmas.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
260 kg 
25 kg 
5 L

cikkszám 
 
312113 
312126 
312133

neodisher ® D 20 
 
Tisztítóhatást fokozó  
mosogatószer-adalék

Makacs tea- és kávéfoltok 
eltávolításához. 
 
neodisher® Alka termékcsaláddal  
kombináltan alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
230 kg 
20 kg

cikkszám 
 
312013 
312026

neodisher ® D 30 
 
Vízlágyító adalék a tisz-
títóhatás fokozásához. 
 
Aktívklórt és foszfátokat nem 
tartalmaz

Makacs tea- és kávéfoltok 
eltávolításához, valamint vízlágyítás-
hoz. 
 
A klórmentes neodisher® Alka tányér-
mosogatókkal kombináltan alkalmaz-
ható adalék.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
200 L 
20 L

cikkszám 
 
302313 
302326

Folyékony tisztítószerek

mosogatógépekhez

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt. 
* A fertőtlenítőszereket alkalmazza biztonságosan. Alkalmazás előtt mindenképpen olvassa el a részletes termékismertetőt.
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neodisher ® Alka 220 
 
Tányérmosogató 
 
Aktívklórt és foszfátokat nem 
tartalmaz

Beszáradt, keményítőtartalmú élelmi-
szermaradékok eltávolításához ajánlott 
termék. 
 
Több összetevős eljárásban a 
neodisher® D20 termékkel kombinál-
tan alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
250 kg 
25 kg 
12 kg

cikkszám 
 
312613 
367426 
312630

neodisher ® Alka 280 
 
Tányérmosogató adalék 
 
Aktívklórt és foszfátokat nem 
tartalmaz.

Különösen makacs 
keményítőmaradékok eltávolításához.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
280 kg 
25 kg

cikkszám 
 
312913 
312926

neodisher ® Alka 600 
 
Tányérmosogató

Tányérok, poharak mosogatásához. 
 
Különösen anyagkímélő termék, amely 
alumínium mosogatására is alkalmas.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
260 kg 
25 kg 
5 L

cikkszám 
 
312113 
312126 
312133

neodisher ® D 20 
 
Tisztítóhatást fokozó  
mosogatószer-adalék

Makacs tea- és kávéfoltok 
eltávolításához. 
 
neodisher® Alka termékcsaláddal  
kombináltan alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
230 kg 
20 kg

cikkszám 
 
312013 
312026

neodisher ® D 30 
 
Vízlágyító adalék a tisz-
títóhatás fokozásához. 
 
Aktívklórt és foszfátokat nem 
tartalmaz

Makacs tea- és kávéfoltok 
eltávolításához, valamint vízlágyítás-
hoz. 
 
A klórmentes neodisher® Alka tányér-
mosogatókkal kombináltan alkalmaz-
ható adalék.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
200 L 
20 L

cikkszám 
 
302313 
302326

mosogatószer  

mosogatógépekhez

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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Por alakú gépi

mosogatószerek

neodisher ®  
BioClean Pulver 
 
Tányérmosogató 
 
Foszfát- és aktívklór-mentes 
termék

Új, pH-semleges, enzimbázisú termék,  
kiváló tisztító hatás, a beszáradt étel- 
és keményítőmaradékokat is maradék-
talanul eltávolítja 
 
Nem maró, nem irritáló hatású, kelle-
mes munkahelyi klímát biztosít.

kiszerelés 
 
vödör 
doboz 
doboz

töltősúly 
 
10 kg 
6x2,5 kg 
2x 5 kg

cikkszám 
 
321776 
321742 
321772

neodisher ® 30 
 
Tányérmosogató

Univerzális mosógatószer. 
 
Bármely anyagból készült tányér és 
pohár mosogatására alkalmas.

kiszerelés 
 
vödör 
vödör

töltősúly 
 
25 kg 
10 kg

cikkszám 
 
320166 
320176

neodisher ® 40 
 
Tányérmosogató

Egytankos mosogatógépekhez. 
 
Bármely anyagból készült tányér, vagy 
pohár mosogatására alkalmas.

kiszerelés 
 
vödör 
vödör

töltősúly 
 
25 kg 
10 kg

cikkszám 
 
320866 
320876

neodisher ® 80 
 
Tányérmosogató

Beszáradt ételmaradékok, és makacs 
keményítőmaradékok, tea- és kávéfol-
tok eltávolításához.

kiszerelés 
 
vödör 
vödör

töltősúly 
 
25 kg 
10 kg

cikkszám 
 
320366 
320376

neodisher ®   82 
 
Tányérmosogató 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Beszáradt ételmaradékok, makacs 
keményítőmaradékok, tea- és kávéfol-
tok eltávolításához. 
 
A neodisher® 80 aktívklór-mentes, oxi-
génbázisú alternatívája.

kiszerelés 
 
vödör

töltősúly 
 
10 kg

cikkszám 
 
300776

neodisher ® 
BioClean Pulver 
 
Tányérmosogató 
 
Foszfát- és aktívklór-mentes 
termék

Új, pH-semleges, enzimbázisú termék, 
kiváló tisztító hatás, a beszáradt étel- 
és keményítőmaradékokat is maradék-
talanul eltávolítja 
 
Nem maró, nem irritáló hatású, kelle-
mes munkahelyi klímát biztosít.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x 5 kg

cikkszám 
 
321772

neodisher ® 
compact 100 
 
Tányérmosogató

Különösen makacs 
keményítőmaradékok, tea- és kávéfol-
tok eltávolításához. 
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
poradagoló berendezéssel.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x 5 kg

cikkszám 
 
322072

neodisher ® 
compact 140 
 
Tányérmosogató 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Különösen makacs 
keményítőmaradékok, tea- és kávé-
foltok eltávolításához. A neodisher® 
compact 100 aktívklór-mentes alter-
natívája. 
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
poradagoló berendezéssel.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x 5 kg

cikkszám 
 
320972

neodisher ®  
compact 180 
 
Tányérmosogató 
 
Aktivklórt nem tartalmaz

Különösen makacs 
keményítőmaradékok, tea- és kávéfol-
tok eltávolításához. 
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
poradagoló berendezéssel.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x 5 kg

cikkszám 
 
302172

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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Por alakú gépi

mosogatószerek

neodisher ® 
BioClean Pulver 
 
Tányérmosogató 
 
Foszfát- és aktívklór-mentes 
termék

Új, pH-semleges, enzimbázisú termék, 
kiváló tisztító hatás, a beszáradt étel- 
és keményítőmaradékokat is maradék-
talanul eltávolítja 
 
Nem maró, nem irritáló hatású, kelle-
mes munkahelyi klímát biztosít.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x 5 kg

cikkszám 
 
321772

neodisher ® 
compact 100 
 
Tányérmosogató

Különösen makacs 
keményítőmaradékok, tea- és kávéfol-
tok eltávolításához. 
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
poradagoló berendezéssel.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x 5 kg

cikkszám 
 
322072

neodisher ® 
compact 140 
 
Tányérmosogató 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Különösen makacs 
keményítőmaradékok, tea- és kávé-
foltok eltávolításához. A neodisher® 
compact 100 aktívklór-mentes alter-
natívája. 
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
poradagoló berendezéssel.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x 5 kg

cikkszám 
 
320972

neodisher ®  
compact 180 
 
Tányérmosogató 
 
Aktivklórt nem tartalmaz

Különösen makacs 
keményítőmaradékok, tea- és kávéfol-
tok eltávolításához. 
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
poradagoló berendezéssel.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x 5 kg

cikkszám 
 
302172

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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Por alakú gépi 

mosogatószerek

neodisher ® 
brilliant clean 
 
Tányérmosogató

Standard edénymosogató, egy-
tankos mosogatógépekhez; kíváló 
anyagkímélő tulajdonságú. 
 
Bármely anyagból készült tányér, pohár 
mosogatására alkalmas.

kiszerelés 
 
vödör 
flakon

töltősúly 
 
10 kg 
6x2,5 kg

cikkszám 
 
350076 
350042

neodisher ®  
brilliant tabs 
 
Tabletta  alakú 
tárnyérmosogató 
Citrom illatú, 
aktívklórt nem tartalmaz

Egytankos mosogatógépekhez. 
 
Bármely anyagból készült tányér, pohár 
mosogatására alkalmas. Praktikus, 
egyszerűen alkalmazható termék. 
Tablettánként 20 g

kiszerelés 
 
karton

töltősúly 
 
1,2 kg

cikkszám 
 
324192

neodisher® TK 
 
Tisztító hatású adalék.

Makacs tea- és kávéfoltok 
eltűntetéséhez. 
 
Áztatáshoz is alkalmazható.

kiszerelés 
 
vödör 
vödör

töltősúly 
 
25 kg 
10 kg

cikkszám 
 
320566 
320576

neodisher ® 
CL Tabletten 
 
Tabletta alakú speciális 
mosogató adalék.

Lúgos kémhatású mosogatószerek tisz-
tító hatásának erősítésére, főképp tea- 
és kávéfoltok eltávolításához. Szükség 
esetén egyszerűen adagolható. 
 
Tojásfertőtlenítésre,ill. háromfázisú 
mosogatásnál fertőtlenítőszerként is 
alkalmazható klórtabletta.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
12x0,5kg

cikkszám 
 
312389

neodisher ® GRM 
 
Alaptisztító 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Alaptisztító mosogatógépek, és tányé-
rok gépi mosogatásához. A makacs 
keményítőmaradékokat is eltávolítja. 
Lefolyótisztításra is alkalmazható.

kiszerelés 
 
vödör

töltősúly 
 
10 kg

cikkszám 
 
331476

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.

neodisher ® Alka 2 
 
Folyékony mosogatószer 
sütőlemezek és eszközök 
tisztításához 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Alumínium, vagy nemesacél 
sütőlemezek, fazekak, konténerek és 
készülékek tisztításához.  
 
Kíváló anyagkímélő tulajdonságú.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
270 kg 
25 kg

cikkszám 
 
310613 
310626

neodisher ®  
compact 160 
 
Por alakú mosogatószer 
sütőlemezek és edények tisz-
tításához 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Alumínium, vagy nemesacél 
sütőlemezek, fazekak, konténerek és 
készülékek tisztításához.  
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
poradagoló készüléken keresztül.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x  5kg

cikkszám 
 
301472

neodisher ® 62 
 
Por alakú mosogatószer 
sütőlemezek és edények 
tisztításához 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Alumínium, vagy nemesacél 
sütőlemezek, fazekak, konténerek és 
készülékek tisztításához.  
 
Kíváló anyagkímélő tulajdonságú.

kiszerelés 
 
vödör

töltősúly 
 
25 kg

cikkszám 
 
321066

neodisher ® Alka 500 
 
Folyékony  
pohár-mosogatószer.  
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Folyékony mosogatószer poharak gépi 
mosogatásához. 
Könnyen leöblíthető, kíméletes az 
üveghez, valamint a felületi  
dekorációhoz. 
1 L-es kiszerelésben, 3%-os 
töménységben kávéfözőautómaták 
tejcsatornáinak tisztítására-
fertőtlenítésére is alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
260 kg 
12 kg 
10x 1 L

cikkszám 
 
311413 
311430 
311445

neodisher ® Alka 550 
 
Folyékony 
pohár-mosogatószer. 

Folyékony mosogatószer poharak, teás 
és kávés csészék gépi mosogatásához. 
Speciális oxidativ hatóanyagának 
köszönhetően a tea és kávémar-
adványokat könnyedén eltávolítja. 
 
Könnyen leöblíthető, kíméletes az üve-
ghez, valamint a felületi dekorációhoz.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
260 kg 
12 kg

cikkszám 
 
338313 
338330

8



Mosogatószerek speciális 

mosogatógépekhez

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.

neodisher ® Alka 2 
 
Folyékony mosogatószer 
sütőlemezek és eszközök 
tisztításához 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Alumínium, vagy nemesacél 
sütőlemezek, fazekak, konténerek és 
készülékek tisztításához.  
 
Kíváló anyagkímélő tulajdonságú.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
270 kg 
25 kg

cikkszám 
 
310613 
310626

neodisher ®  
compact 160 
 
Por alakú mosogatószer 
sütőlemezek és edények tisz-
tításához 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Alumínium, vagy nemesacél 
sütőlemezek, fazekak, konténerek és 
készülékek tisztításához.  
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
poradagoló készüléken keresztül.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
2x  5kg

cikkszám 
 
301472

neodisher ® 62 
 
Por alakú mosogatószer 
sütőlemezek és edények 
tisztításához 
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Alumínium, vagy nemesacél 
sütőlemezek, fazekak, konténerek és 
készülékek tisztításához.  
 
Kíváló anyagkímélő tulajdonságú.

kiszerelés 
 
vödör

töltősúly 
 
25 kg

cikkszám 
 
321066

neodisher ® Alka 500 
 
Folyékony  
pohár-mosogatószer.  
 
Aktívklórt nem tartalmaz

Folyékony mosogatószer poharak gépi 
mosogatásához. 
Könnyen leöblíthető, kíméletes az 
üveghez, valamint a felületi  
dekorációhoz. 
1 L-es kiszerelésben, 3%-os 
töménységben kávéfözőautómaták 
tejcsatornáinak tisztítására-
fertőtlenítésére is alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
260 kg 
12 kg 
10x 1 L

cikkszám 
 
311413 
311430 
311445

neodisher ® Alka 550 
 
Folyékony 
pohár-mosogatószer. 

Folyékony mosogatószer poharak, teás 
és kávés csészék gépi mosogatásához. 
Speciális oxidativ hatóanyagának 
köszönhetően a tea és kávémar-
adványokat könnyedén eltávolítja. 
 
Könnyen leöblíthető, kíméletes az üve-
ghez, valamint a felületi dekorációhoz.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
260 kg 
12 kg

cikkszám 
 
338313 
338330
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neodisher ®  
preclean L 
 
Folyékony áztató  
mosogatószer

Tányérok és evőeszközök 
előmosogatására és alaptisztítására. 
 
Gyorsan, megbízhatóan, áztatással is 
eltávolítja a beszáradt ételmaradéko-
kat.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
10 L

cikkszám 
 
323613 
323630

neodisher ® preclean P  
 
Folyékony áztató mosogatószer

Tányérok és evőeszközök 
előmosogatására és alaptisztítására. 
Könnyen oldódó, por alakú készítmény. 
 
Gyorsan, megbízhatóan, áztatással is 
eltávolítja az elszíneződéseket és a 
beszáradt ételmaradékokat.

kiszerelés 
 
vödör

töltősúly 
 
10 kg

cikkszám 
 
323776

neodisher ® prewash 
 
Por alakú áztató-mosogatószer

Erősen szennyezett tányérok gépi 
mosogatás előtti áztatásához. Fékezett 
habzású. 
 
Mázas tányérok, főzőedények, melegen 
tartók tartályainak és konyhai eszközök 
kézi mosogatásához.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
10 L 
5 L

cikkszám 
 
323813 
323830 
323835

Öblítőszerek

neodisher ® BioKlar 
 
Öblítőszer

pH-semleges, univerzális, fékezett hab-
zású öblítőszer. 
 
Bármely anyagból készült tányérhoz és 
pohárhoz.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
20 kg 
10 L 
6x 2L

cikkszám 
 
321313 
321326 
321330 
321442

neodisher ® GN 
 
Öblítőszer

pH-semleges, univerzális öblítőszer. 
 
Bármely anyagból készült tányérhoz és 
pohárhoz.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
20 kg 
10 L

cikkszám 
 
311213 
311226 
311230

neodisher ® TS 
 
Öblítőszer

Savas kémhatású öblítőszer, amely 
megakadályozza a mész, vízkő 
lerakódását. Univerzálisan, ill porcelán, 
nemesacél és többféle műanyag 
felületen is alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
20 kg 
10 L 
12x 1L

cikkszám 
 
310913 
368626 
368630 
310949

neodisher ®  
compact klar 
 
Öblítőszer koncentrátum

Gazdaságos kiszerelés. Porcelán, 
nemesacél és többféle műanyag felüle-
ten is alkalmazható öblítőszer. 
 
Adagolás weigomatic® PD compact 
plus poradagoló készüléken keresztül.

kiszerelés 
 
flakon

töltősúly 
 
6x 2 L

cikkszám 
 
309842

neodisher ® TN 
 
Öblítőszer

pH-semleges öblítőszer, főként 
műanyag étkezőedényekhez.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
20 L

cikkszám 
 
311513 
311526

neodisher ® GL 
 
Poháröblítő

Enyhén savas kémhatású öblítőszer a 
ragyogóan tiszta, fényes poharakért. 
 
Különösen alkalmas pohármosogató 
gépekhez.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
20 kg 
10 L

cikkszám 
 
311013 
367826 
367830

neodisher ®  
brilliant dry 
 
Öblítőszer

Standard öblítőszer egytartályos moso-
gatógépekhez. 
 
Takarékosan alkalmazható, kiváló, folt-
mentes száradás.

kiszerelés 
 
flakon

töltősúly 
 
12x 1 L

cikkszám 
 
350149

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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neodisher ®  
preclean L 
 
Folyékony áztató  
mosogatószer

Tányérok és evőeszközök 
előmosogatására és alaptisztítására. 
 
Gyorsan, megbízhatóan, áztatással is 
eltávolítja a beszáradt ételmaradéko-
kat.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
10 L

cikkszám 
 
323613 
323630

neodisher ® preclean P  
 
Folyékony áztató mosogatószer

Tányérok és evőeszközök 
előmosogatására és alaptisztítására. 
Könnyen oldódó, por alakú készítmény. 
 
Gyorsan, megbízhatóan, áztatással is 
eltávolítja az elszíneződéseket és a 
beszáradt ételmaradékokat.

kiszerelés 
 
vödör

töltősúly 
 
10 kg

cikkszám 
 
323776

neodisher ® prewash 
 
Por alakú áztató-mosogatószer

Erősen szennyezett tányérok gépi 
mosogatás előtti áztatásához. Fékezett 
habzású. 
 
Mázas tányérok, főzőedények, melegen 
tartók tartályainak és konyhai eszközök 
kézi mosogatásához.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
10 L 
5 L

cikkszám 
 
323813 
323830 
323835

Áztató- és előmosogató 

készítmények

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt. 
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Napi takarító- 

és fertőtlenítőszerek

neoform K plus*  

Tisztító hatású  
felületfertőtlenítőszer 
élelmiszeripari felhasználásra

Felületek és berendezések gyors és 
hatékony tisztítására, biztonságos 
fertőtlenítésére. 
 
Baktericid, levurocid, virucid 
 
Illatmentes termék.

kiszerelés 
 
kanna 
flakon

12x 
ltősúly 
 
10 L 
6 x 2 L

cikkszám 
 
322313 
322342

neoquat S* 

Fertőtlenítő tisztítószer felüle-
tekhez és konyhai eszközök-
höz, berendezésekhez. 
 
Baktericid, fungicid 

Kombinált tisztítás és fertőtlenítés egy 
lépésben. 
 
Forgókefés eszközökkel, szórófejjel és 
törlőruhával egyaránt alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
10 L 
6 x 2 L

cikkszám 
 
300213 
300230 
300242

neoform K Spray* 

Alkoholos 
felületfertőtlenítőszer
 
Baktericid, fungicid, vírucid

Felületek és berendezések gyors 
közbenső fertőtlenítésére. 
 
Permetezéses eljárással használjuk, 
foltmentesen szárad.

kiszerelés 
 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
10 L 
12x 0,75L

cikkszám 
 
363830 
363847

caraform ® universal 
 

Univerzális tisztítószer felüle-
tek, gépek és berendezések, 
evőeszközök, tányérok kézi 
tisztításához, mosogatáshoz 
Illatmentes készítmény

Hatékonyan távolítja el a 
szennyeződéseket  a különböző 
konyhai felületekről, valamint a  
padozatról is.  
Evő és tálalóeszközök kézi tisztítására, 
mosogatására is kíválóan alkalmas.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna 
flakon 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
20 kg 
10 L 
6x 2L 
12x 1 L

cikkszám 
 
322113 
322126 
322130 
322142 
322149

caraform ® citro 
 
Folyékony, citrom illatú kézi 
mosogatószer

Erősen koncentrált, pH-semleges, 
citrom illatú kézi mosogatószer, 
kiváló zsíroldó és emulgeáló 
tulajdonságokkal.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
flakon 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
10 L 
6x 2 L 
12x 1 L

cikkszám 
 
332113 
332130 
332142 
332149

caraform ® N 18 
 
Folyékony, citrom illatú kézi 
mosógatószer

Univerzális, pH-semleges zsíroldó, és 
emulgeáló kézi mosogatószer.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
20 kg 
4x 5 L

cikkszám 
 
340313 
340326 
340338

neouniversal 
 
Univerzális folyékony 
tisztítószer

Általános tisztítószer nagykonyhákban, 
épületekben és uszodákban.

kiszerelés 
 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
4x 5 L 
10x 1 L

cikkszám 
 
340438 
340436

caraform ® active 
 
Intenzív tisztítószer kíváló 
zsíroldó hatással különböző 
konyhai felületekhez és 
berendezésekhez.

Erősen szennyezett padlók, csempék, 
tartályok, konyhai eszközök, acélfelüle-
tek, műanyagok stb. tiszításához. 
 
Gyorsan és hatékonyan tisztít.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
10 L 
6x 2 L

cikkszám 
 
322213 
322230 
322242

neodisher ® special 
 
Folyékony, citromsav bázisú 
vízkőoldó

Mész, és egyéb, savban oldódó 
lerakódások eltávolításához 
főzőedényekben, vízforralókban és 
melegentartó készülékek edényeiben.

kiszerelés 
 
kanna 
flakon 
flakon

töltősúly 
 
10 L 
6 x 2 L 
12 x 1 L

cikkszám 
 
322430 
322442 
322449

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.

12



Napi takarító- 

és fertőtlenítőszerek

neoform K plus*  

Tisztító hatású  
felületfertőtlenítőszer 
élelmiszeripari felhasználásra

Felületek és berendezések gyors és 
hatékony tisztítására, biztonságos 
fertőtlenítésére. 
 
Baktericid, levurocid, virucid 
 
Illatmentes termék.

kiszerelés 
 
kanna 
flakon

12x 
ltősúly 
 
10 L 
6 x 2 L

cikkszám 
 
322313 
322342

neoquat S* 

Fertőtlenítő tisztítószer felüle-
tekhez és konyhai eszközök-
höz, berendezésekhez. 
 
Baktericid, fungicid 

Kombinált tisztítás és fertőtlenítés egy 
lépésben. 
 
Forgókefés eszközökkel, szórófejjel és 
törlőruhával egyaránt alkalmazható.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
10 L 
6 x 2 L

cikkszám 
 
300213 
300230 
300242

neoform K Spray* 

Alkoholos 
felületfertőtlenítőszer
 
Baktericid, fungicid, vírucid

Felületek és berendezések gyors 
közbenső fertőtlenítésére. 
 
Permetezéses eljárással használjuk, 
foltmentesen szárad.

kiszerelés 
 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
10 L 
12x 0,75L

cikkszám 
 
363830 
363847

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt. 
* A fertőtlenítőszereket alkalmazza biztonságosan. Alkalmazás előtt mindenképpen olvassa el a részletes termékismertetőt.
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neodisher ® CM  P 

Por alakú tisztítószer kávéfőző 
gépekhez

Cseranyagok és kávéolaj 
eltávolításához, kávéfőző gépekben.

kiszerelés 
 
vödör 
doboz

töltősúly 
 
10 kg 
10 x 1 kg

cikkszám 
 
322676 
322682

neodisher ® CM  L 

Folyékony tisztítószer kávéfőző 
gépekhez

Cseranyagok és kávéolaj 
eltávolításához, kávéfőző gépekben.

kiszerelés 
 
kanna

töltősúly 
 
10 L

cikkszám 
 
322730

neodisher ® CM tabs 
 
Tabletta alakú tisztítószer 
kávéautomatákhoz és 
presszógépekhez

Cseranyagok és kávéolaj 
eltávolításához, kávéautomatákban 
és presszógépekben.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
4 x 0,4 kg

cikkszám 
 
326683

neodisher ® CM special 

Por alakú vízkőoldó 
kávéfőzőkhöz és 
presszógépekhez

Mészlerakódások, vízkő eltávolításához 
kávéfőző gépekben, presszógépekben 
és vízforralókban.

kiszerelés 
 
flakon

töltősúly 
 
10 x 1 kg

cikkszám 
 
326482

neoform CM dis* 

Kombinált tisztító és 
fertőtlenítőszer 
 
Baktericid

Habverő gépekhez, fagylaltgépekhez, 
krémfagylalt adagolókhoz és ital-
automatákhoz.

kiszerelés 
 
flakon

töltősúly 
 
12 x 1 L

cikkszám 
 
322949

Készülékek és berendezések 

tisztító-fertőtlenítőszerei

neodisher ® CombiClean 

Folyékony tisztítószer 
kombipároló berendezésekhez

A készülék ételkészítő terében ler-
akódott zsírok és fehérjemaradékok, 
valamint leégett ételmaradékok 
eltávolításához. Felületkímélő hatású 
készítmény. 
 
Automata öntisztító rendszerű kom-
bipárolókhoz, és kézi használatra egya-
ránt alkalmazható.

kiszerelés 
 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
10 L 
12x0,75 L

cikkszám 
 
301730 
301747

neodisher ® CombiDry 

Öblítőszer kombipároló 
berendezésekhez

Automata öntisztító rendszerű 
kombipárolók ételkészítő terének gyors 
és foltmentes száradását elősegítő 
öblítőszer.

kiszerelés 
 
kanna

töltősúly 
 
10 L

cikkszám 
 
301830

neodisher ® grill 

Folyékony grilltisztító

Intenzív tisztítószer makacs 
ételmaradékokhoz. Eltávolítja a 
makacs ételmaradékokat és a zsírt, 
valamint az odaégett maradékokat 
a grillező és sütő berendezésekben, 
valamint a forrólevegős sütőkben, és a 
sütőlapokon. 

kiszerelés 
 
kanna 
Szórófejes 
palack

töltősúly 
 
10 L 
12x0,75 L

cikkszám 
 
323930 
323947

neodisher ® special plus 

Folyékony vízkőoldó,  
mosogatógépekhez és konyhai 
eszközökhöz

Mész,- vízkőlerakódások, szervetlen 
szennyeződések és rozsda 
eltávolítására mosogatóképekben, 
főzőüstökhöz és vízforralókhoz.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
kanna 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
250 kg 
25 kg 
12 kg 
5 L 
6 x 2 L

cikkszám 
 
322513 
322516 
322530 
322533 
322426

neodisher ® K 

Szagmentesítő

Kellemetlen szagok megkötéséhez, 
nedves hulladéktárolókban, 
lefolyórendszerekben.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
20 L

cikkszám 
 
300413 
300426

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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neodisher ® CM  P 

Por alakú tisztítószer kávéfőző 
gépekhez

Cseranyagok és kávéolaj 
eltávolításához, kávéfőző gépekben.

kiszerelés 
 
vödör 
doboz

töltősúly 
 
10 kg 
10 x 1 kg

cikkszám 
 
322676 
322682

neodisher ® CM  L 

Folyékony tisztítószer kávéfőző 
gépekhez

Cseranyagok és kávéolaj 
eltávolításához, kávéfőző gépekben.

kiszerelés 
 
kanna

töltősúly 
 
10 L

cikkszám 
 
322730

neodisher ® CM tabs 
 
Tabletta alakú tisztítószer 
kávéautomatákhoz és 
presszógépekhez

Cseranyagok és kávéolaj 
eltávolításához, kávéautomatákban 
és presszógépekben.

kiszerelés 
 
doboz

töltősúly 
 
4 x 0,4 kg

cikkszám 
 
326683

neodisher ® CM special 

Por alakú vízkőoldó 
kávéfőzőkhöz és 
presszógépekhez

Mészlerakódások, vízkő eltávolításához 
kávéfőző gépekben, presszógépekben 
és vízforralókban.

kiszerelés 
 
flakon

töltősúly 
 
10 x 1 kg

cikkszám 
 
326482

neoform CM dis* 

Kombinált tisztító és 
fertőtlenítőszer 
 
Baktericid

Habverő gépekhez, fagylaltgépekhez, 
krémfagylalt adagolókhoz és ital-
automatákhoz.

kiszerelés 
 
flakon

töltősúly 
 
12 x 1 L

cikkszám 
 
322949

Készülékek és berendezések 

tisztító-fertőtlenítőszerei

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt. 
* A fertőtlenítőszereket alkalmazza biztonságosan. Alkalmazás előtt mindenképpen olvassa el a részletes termékismertetőt.
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neodisher ® sol 
 
Folyékony súrolószer

Makacs lerakódások eltávolításához, 
karcnyomok nélkül. 
 
Különösen alkalmas nemesacél 
felületek tisztításához.

kiszerelés 
 
flakon

töltősúly 
 
12 x 0,75 L

cikkszám 
 
341152

neodisher ® shine 

Üveg és más fényes felületek 
tisztítására

Azonnali felhasználásra kész oldat 
ablakok és fényes felületek tisztítására. 
 
Kiváló zsíroldó tulajdonságú, 
foltmentesen száradó termék.

kiszerelés 
 
szórófejes 
flakonban

töltősúly 
 
10 x 1 L

cikkszám 
 
323147

neoblank ®  

Nemesacél ápolószer

Víznyomok, foltok, elszíneződések és 
ujjlenyomatok eltávolításához, neme-
sacél felületeken.

kiszerelés 
 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
5 L 
12 x 0,75 L

cikkszám 
 
330333 
330347

neoblank ® Spray 

Nemesacél ápolószer 
 
FCKW-mentes

Víznyomok, foltok, elszíneződések 
és ujjlenyomatok eltávolításához, 
nemesacél felületeken.

kiszerelés 
 
szórófejes 
doboz

töltősúly 
 
12x 400 ml

cikkszám 
 
330990

neodisher ®  
floor standard 

Folyékony univerzális 
tisztítószer, fékezett habzású

Intenzív padozattisztítószer. 
 
Nagynyomású, valamint forgókefés 
berendezésekben, ill. kézi  
felmosáshoz is egyaránt alkalmas.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
10 L

cikkszám 
 
323213 
323230

neodisher ® standard 

Savas szaniter-tisztítószer 
 
Sósavmentes termék

Szaniter helyiségek és berendezések 
alaptisztításához, valamint 
uszodák, gyógyfürdők, balneológiai 
helyiségek és berendezések 
tisztításához. Hatékonyan 
eltávolítja a szennyeződéseket, 
a szappanmaradékokat, a 
mészlerakódásokat és a zsírt. 
Kíméli a felületeket.

kiszerelés 
 
kanna 
palack

töltősúly 
 
10 L 
10 x 1 L

cikkszám 
 
340730 
340748

neodisher ®  
floor active 

Lúgos kémhatású, folyékony 
alap-tisztítószer

Erősen szennyezett járófelületek és 
falak tisztításához. Különösen alkalmas 
szerves szennyeződések (zsír, fehérje 
és cseranyagok) eltávolításában. 
 
Kézi, ill. gépi eljárásokban egyaránt 
alkalmazható.

kiszerelés 
 
kanna

töltősúly 
 
10 L

cikkszám 
 
323330

neodisher ®  
floor special 

Savas kémhatású, folyékony 
tisztítószer

Erősen szennyezett járófelületek 
és falak tisztításához. Különösen 
szervetlen szennyeződések és mész 
eltávolításában. 
 
Kézi, ill. gépi eljárásokban egyaránt 
alkalmazható.

kiszerelés 
 
kanna

töltősúly 
 
10 L

cikkszám 
 
323430

Felülettisztító- 

és ápolószerek

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt. 
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neodisher ®  
floor standard 

Folyékony univerzális 
tisztítószer, fékezett habzású

Intenzív padozattisztítószer. 
 
Nagynyomású, valamint forgókefés 
berendezésekben, ill. kézi  
felmosáshoz is egyaránt alkalmas.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna

töltősúly 
 
200 kg 
10 L

cikkszám 
 
323213 
323230

neodisher ® standard 

Savas szaniter-tisztítószer 
 
Sósavmentes termék

Szaniter helyiségek és berendezések 
alaptisztításához, valamint 
uszodák, gyógyfürdők, balneológiai 
helyiségek és berendezések 
tisztításához. Hatékonyan 
eltávolítja a szennyeződéseket, 
a szappanmaradékokat, a 
mészlerakódásokat és a zsírt. 
Kíméli a felületeket.

kiszerelés 
 
kanna 
palack

töltősúly 
 
10 L 
10 x 1 L

cikkszám 
 
340730 
340748

neodisher ®  
floor active 

Lúgos kémhatású, folyékony 
alap-tisztítószer

Erősen szennyezett járófelületek és 
falak tisztításához. Különösen alkalmas 
szerves szennyeződések (zsír, fehérje 
és cseranyagok) eltávolításában. 
 
Kézi, ill. gépi eljárásokban egyaránt 
alkalmazható.

kiszerelés 
 
kanna

töltősúly 
 
10 L

cikkszám 
 
323330

neodisher ®  
floor special 

Savas kémhatású, folyékony 
tisztítószer

Erősen szennyezett járófelületek 
és falak tisztításához. Különösen 
szervetlen szennyeződések és mész 
eltávolításában. 
 
Kézi, ill. gépi eljárásokban egyaránt 
alkalmazható.

kiszerelés 
 
kanna

töltősúly 
 
10 L

cikkszám 
 
323430

Felülettisztító- 

és ápolószerek

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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triformin® HR 
 
Folyékony szappan 
kellemes illattal

Rendkívül hatékony tisztító hatás. Erős 
szennyeződésekkel is megbirkózik. 
Gyakori kézmosáshoz is alkalmas. 
Igazoltan bőrkímélő hatású. 
 
Adagolás triformin® adagolóval.

kiszerelés 
 
hordó 
kanna 
flakon

töltősúly 
 
200 kg 
10 L 
10 x 1 L

cikkszám 
 
300113 
300130 
300148

triformin® DH 
 
Fertőtlenítő hatású folyékony 
szappan

Fertőtlenítő hatású folyékony kéz-
mosószer. 
 
Adagolás triformin® adagolóval.

kiszerelés 
 
flakon

töltősúly 
 
10 x 1 L

cikkszám 
 
431450

triformin® care 
 
Bőrápoló krém

Munka utáni bőrápoló krém. 
Illatmentes. Igazoltan bőrkímélő 
hatású. 
 
Adagolás triformin® adagolóval.

kiszerelés 
 
flakon 
flakon

töltősúly 
 
6 x 0,5 L 
12x100ml

cikkszám 
 
310539 
310515

triformin® protect 
 
Kézvédő krém

Illatmentes kézápoló, erősen 
igénybevett kezekhez. Igazoltan 
bőrkímélő hatású. 
 
Adagolás triformin® adagolóval.

kiszerelés 
 
flakon 
flakon

töltősúly 
 
6 x 0,5 L 
12x100ml

cikkszám 
 
310239 
310215

 

Kézhigiénia

Intelligens adagolórendszerek – tervezzünk együtt! 

Modern mosogatószer és öblítőszer adagolás a mosogatógépekben; ez hosszútávon az optimális ered-
mények előfeltétele a nagykonyhákban. Szakembereink megtervezik, elkészítik, felszerelik és karbant-
artják az Önök rendszereit, az egyszerű adagolóktól a több gépet ellátó, központi adagolórendszerekig. 
Fő szempontunk a minőség, a funkcionalitás és a professzionalitás. Terveztesse új rendszereit ill. régi 
rendszereinek átépítését velünk – az első lépéstől az utolsóig!

Központi adagoló berendezések 
 
A központi adagolók főként a több mosogatógépből álló gépparkok kiszolgálásában váltak be. A rendsze-
rek felszerelése a mosogatógépek helyétől függetlenül alakítható. A nagy göngyölegek alkalmazása nem 
csak gazdaságos, hanem kényelmes és biztonságos is. Nem szükséges a kisméretű kannákat gyakran 
cserélni. Zárt rendszerű adagolás! Megtervezzük az Ön igényei szempontjából legoptimálisabb adagolór-
endszert!

weigomatic® DOS Magager 
 
Kombinált adagoló- és ellenőrző rendszer, a mosogatószerek és öblítőszerek adagolásához. Az integrált 
biztonsági egység lehetővé teszi specifikus üzemadatok – pl. üzemidő, mosószerfogyasztás – számítógé-
pes ellenőrzését, és áttekinthető dokumentálását. Az üzemzavarok korai felismerése garantálja a gaz-
daságos üzemeltetést és az optimális eredményeket.

weigomatic® ZDA II / weigomatic® ZDA III 
 
Kompakt adagolórendszer egyetlen mosogatógép mosószerrel és öblítőszerrel történő ellátásához. 
A rendszer installációja a mosogatógép helyétől függetlenül, más helyen is lehetséges.

Kérjük, hogy a termékek alkalmazása előtt mindenképpen olvassa el a vonatkozó speciális alkalmazási és felhasználási paramétereket. 
Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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Adagolórendszerek

Intelligens adagolórendszerek – tervezzünk együtt! 

Modern mosogatószer és öblítőszer adagolás a mosogatógépekben; ez hosszútávon az optimális ered-
mények előfeltétele a nagykonyhákban. Szakembereink megtervezik, elkészítik, felszerelik és karbant-
artják az Önök rendszereit, az egyszerű adagolóktól a több gépet ellátó, központi adagolórendszerekig. 
Fő szempontunk a minőség, a funkcionalitás és a professzionalitás. Terveztesse új rendszereit ill. régi 
rendszereinek átépítését velünk – az első lépéstől az utolsóig!

Központi adagoló berendezések 
 
A központi adagolók főként a több mosogatógépből álló gépparkok kiszolgálásában váltak be. A rendsze-
rek felszerelése a mosogatógépek helyétől függetlenül alakítható. A nagy göngyölegek alkalmazása nem 
csak gazdaságos, hanem kényelmes és biztonságos is. Nem szükséges a kisméretű kannákat gyakran 
cserélni. Zárt rendszerű adagolás! Megtervezzük az Ön igényei szempontjából legoptimálisabb adagolór-
endszert!

weigomatic® DOS Magager 
 
Kombinált adagoló- és ellenőrző rendszer, a mosogatószerek és öblítőszerek adagolásához. Az integrált 
biztonsági egység lehetővé teszi specifikus üzemadatok – pl. üzemidő, mosószerfogyasztás – számítógé-
pes ellenőrzését, és áttekinthető dokumentálását. Az üzemzavarok korai felismerése garantálja a gaz-
daságos üzemeltetést és az optimális eredményeket.

weigomatic® ZDA II / weigomatic® ZDA III 
 
Kompakt adagolórendszer egyetlen mosogatógép mosószerrel és öblítőszerrel történő ellátásához. 
A rendszer installációja a mosogatógép helyétől függetlenül, más helyen is lehetséges.

Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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Adagolórendszerek

weigomatic® KDA-C
 
Kompakt, helytakarékos adagolóállomás folyékony mosogatószerek és öblítők adagolásához, bármely 
méretű mosogatógépekhez. Nemesacél kivitel LCD kijelzővel, integrált üzemóra számlálóval. Az adagolás 
mennyiségarányos, de igény szerint történhet az oldat elektromos vezetőképessége általi automatikus 
vezérléssel is.

weigomatic® Concept
 
Standard adagolórendszer folyékony mosogatószerek és öblítőszerek adagolásához, bármely 
méretű mosogatógépekhez. A weigomatic® Concept perisztaltikus szivattyúi és az oldat elektromos 
vezetőképessége által vezérelt adagoló egysége, igény szerint építőkocka elv szerint módosítható, 
kombinálható. Az adagolás mennyiségarányos, de igény szerint történhet az oldat elektromos 
vezetőképessége általi automatikus vezérléssel is.

weigomatic® PD compact plus
 
Kartus-rendszerű adagolóegység mosogatógépek por alakú mosószerrel és erősen koncentrált 
ölbítőszerrel történő ellátásához. Bármely méretű mosogatógéphez alkalmas. Kompakt felépítésének 
köszönhetően kis helyigényű, könnyen utántölthető, a munkahelyi biztonságot szolgáló zárt rendszer, 
integrált, áram-vezetőképességgel történő vezérlés. A készülék öblítőszer adagoló nélkül  
weigomatic® PD compact néven is kapható.

weigomatic® SE
 
Intenzív mosogatást biztosító rendszer, szalagos és alagút rendszerű mosogatógépekhez. Gyorsan és 
tökéletesen eltávolítja a beszáradt keményítőt, és egyéb makacs szennyeződéseket, mint a kávé- és 
teafoltokat. A rendszer használata tartósan garantálja a keményítőmentes tisztaságú tányérokat, előzetes 
áztatás nélkül is.

weigomatic® intelliDOS
 
Intelligens, a változó igényekhez igazodó mosogatószer-adagoló rendszer. A mosogató oldat 
koncentrációja a nap folyamán igazodik a reggeli, déli és esti edényzetek tisztításához, biztosítva a 
gazdaságos üzemeltetést és az optimális tisztító hatást.

Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.

neomatik® SGW  
 
Keverő-adagoló készülékek mosószeres és fertőtlenítő oldatok bekeverésére és permetezésére a nagykonyhai takarításban.  
A készülékekhez egy, illetve kétféle fertőtlenítő is csatlakoztatható. Az adagolás a készülékbe integrált adagolópumpákon keresztül történik. 
10 m tömlő gondoskodik a nagy hatósugárról.

neomatik® SGM 1 
neomatik® SGM 2 
 
 
 
 
 
 

neomatik® SGW 1 
neomatik® SGW 2 

Könnyen mozgatható, gurítható készülékek. A permetezés 
merev csövön elhelyezett porlasztón keresztül történik. 
A berendezésen két 10 literes kanna helyezhető el. 
 
neomatik® SGM 1 (egy termék hígításához) 
neomatik® SGM 2 (két termék hígításához) 
 
Fali készülékek; a kész oldat közvetlenül a kieresztő csapon, 
vagy csatlakoztatható szórófejen keresztül vételezhető. 
 
neomatik® SGW 1 (egy termék hígításához) 
neomatik® SGW 2 (két termék hígításához)

cikkszám 
 
 
 
080350 
080400 
 
 
 
 
080200 
080250

neomatik® WSG 2 Fali készülék tisztító és fertőtlenítő oldatok készítéséhez 
és permetezéséhez nagykonyhákba. Két mosó- illetve 
fertőtlenítőszer csatlakoztatható a készülékhez. Az adagolás 
szórópisztolyos injektoron keresztül történik.  
Kannatartóval és 20 méteres tömlővel.

cikkszám 
 
070440

neomatik® ZMW 1  
neomatik® ZMW 3

Keverő-adagoló, mosófolyadékok és fertőtlenítő oldatok kés-
zítéséhez, mosogatók, vödrök, teknők feltöltéséhez. Egy ill. 
három különböző mosószer csatlakoztatható a berendezéshez. 
neomatik® ZMW 1 
neomatik® ZMW 3

cikkszám
 
 
070410 
070420

neomatik® HSG Kézi habosító készülék, kész tisztító és fertőtlenítő folyadékok 
adagolásához és habosításához.  
Nagykonyhai takarításhoz. 1,4 L űrtartalom.

cikkszám
 
070445

20

Optimale Reinigerkonzentration abhängig vom Verschmut-
zungsgrad  :   optimális tisztítószerkoncentráció a szen-
nyezettségi fok függvényében
 
Hoch:    magas
Niedrig:   alacsony
Reinigerkonzentration:  tisztítószerkoncentráció
Morgens:   reggel
Mittags:    délben
Abends:    este

Herkömliche Dosiertechnik:
hagyományos adagolástechnika

Verschmutzungsgrad:  szennyeződés foka

Gering:  alacsony
Hoch:   magas
Mittel:   közepes
Ersparnis:   megtakarítás
 
Keverő-adagoló berendezések konyhai takarításhoz

neomatik® SGM és neomatik® SWG



 

Keverő-adagoló berendezések 

konyhai takarításhoz

Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.

neomatik® SGW  
 
Keverő-adagoló készülékek mosószeres és fertőtlenítő oldatok bekeverésére és permetezésére a nagykonyhai takarításban.  
A készülékekhez egy, illetve kétféle fertőtlenítő is csatlakoztatható. Az adagolás a készülékbe integrált adagolópumpákon keresztül történik. 
10 m tömlő gondoskodik a nagy hatósugárról.

neomatik® SGM 1 
neomatik® SGM 2 
 
 
 
 
 
 

neomatik® SGW 1 
neomatik® SGW 2 

Könnyen mozgatható, gurítható készülékek. A permetezés 
merev csövön elhelyezett porlasztón keresztül történik. 
A berendezésen két 10 literes kanna helyezhető el. 
 
neomatik® SGM 1 (egy termék hígításához) 
neomatik® SGM 2 (két termék hígításához) 
 
Fali készülékek; a kész oldat közvetlenül a kieresztő csapon, 
vagy csatlakoztatható szórófejen keresztül vételezhető. 
 
neomatik® SGW 1 (egy termék hígításához) 
neomatik® SGW 2 (két termék hígításához)

cikkszám 
 
 
 
080350 
080400 
 
 
 
 
080200 
080250

neomatik® WSG 2 Fali készülék tisztító és fertőtlenítő oldatok készítéséhez 
és permetezéséhez nagykonyhákba. Két mosó- illetve 
fertőtlenítőszer csatlakoztatható a készülékhez. Az adagolás 
szórópisztolyos injektoron keresztül történik.  
Kannatartóval és 20 méteres tömlővel.

cikkszám 
 
070440

neomatik® ZMW 1  
neomatik® ZMW 3

Keverő-adagoló, mosófolyadékok és fertőtlenítő oldatok kés-
zítéséhez, mosogatók, vödrök, teknők feltöltéséhez. Egy ill. 
három különböző mosószer csatlakoztatható a berendezéshez. 
neomatik® ZMW 1 
neomatik® ZMW 3

cikkszám
 
 
070410 
070420

neomatik® HSG Kézi habosító készülék, kész tisztító és fertőtlenítő folyadékok 
adagolásához és habosításához.  
Nagykonyhai takarításhoz. 1,4 L űrtartalom.

cikkszám
 
070445
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Adagoló- és 
mérőedények

 
500 ml mérőpohár mérőskálával 
1000 ml mérőpohár mérőskálával

cikkszám 
980106 
980100

Adagolócsap  
5 literes és 10 literes kannához 
20 literes kannához 
220 literes hordóhoz

cikkszám 
980004 
980003 
980002

Felcsavarható kiöntők  
5 literes és 10 literes kannához 
20 literes kannához

cikkszám 
981011 
981010

Kannakulcs  
5-10-20 liters kannákhoz

cikkszám 
981006

Adagolási 
segédeszközök 
hordókhoz

 
Hordókulcs hordók kinyitásához 
Alumínium hordókulcs 
Hordótölcsér 
Kézi karos pumpa 
Hordóék, a hordók tökéletes kiürítéséhez 
Hordószállító kézikocsi 
Kármentő kettő hordóhoz

cikkszám 
981000 
981005 
980311 
980308 
980312 
980310 
076390

Védő felszerelés  
Gumikesztyű 
Védő szemüveg 
Szemöblítő palack

cikkszám 
988005 
988006 
988007

Kézi adagolók, kiegészítők

neomatik®  
túlnyomásos 
permetező

 
Vizes mosószeres, vagy fertőtlenítő oldatok permetezéséhez. 
A permetezéshez szükséges túlnyomás kézi pumpával 
kialakítható. Űrtartalom: 1,5 L

cikkszám 
 
980851

neomatik® easyDOS  
Egyszerű kézi pumpa, tisztítószer koncentrátumok biztonságos 
és egyenletes adagolásához, nyitott edényekbe (pl. mosogató). 
Pontosan beállítható adagolt mennyiség (10-30 ml), egyszerű 
fali kivitel, áram- ill. vízcsatlakozást nem igényel.

cikkszám 
 
980854

triformin® kézi adagoló    
Kézi adagoló, triformin® kézmosó és bőrápoló termékekhez. 
A higiénés előírásoknak megfelelő karos kivitel, karbantartást 
nem igényel. Autoklávozható.

cikkszám 
 
981050

Szórófej  
Szórófej neodisher® üvegtisztító, neodisher® CombiClean és 
neogrill termékekhez

cikkszám 
 
950000

Adagolófej  
1 L palackos neosana® termékhez.  
Az adagolófej űrtartalma: 5-20 ml 
 
2 L-es kézi palackhoz. Az adagolófej űrtartalma: 20 ml

cikkszám 
 
950025 
 
920431

Pumpás adagoló
A következő termékekhez: 
 
triformin® HR (1 L-es palack) 
triformin® DH neu (1 L-es palack) 
5 literes könnyű kannához (adagolás: 20 ml) 
5 literes és 10 literes kannához (adagolás: 20 ml) 
20 literes kannához (adagolás: 20ml)

cikkszám 
 
 
980200 
980215 
980702 
980701 
98070022

Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.



Adagoló- és 
mérőedények

 
500 ml mérőpohár mérőskálával 
1000 ml mérőpohár mérőskálával

cikkszám 
980106 
980100

Adagolócsap  
5 literes és 10 literes kannához 
20 literes kannához 
220 literes hordóhoz

cikkszám 
980004 
980003 
980002

Felcsavarható kiöntők  
5 literes és 10 literes kannához 
20 literes kannához

cikkszám 
981011 
981010

Kannakulcs  
5-10-20 liters kannákhoz

cikkszám 
981006

Adagolási 
segédeszközök 
hordókhoz

 
Hordókulcs hordók kinyitásához 
Alumínium hordókulcs 
Hordótölcsér 
Kézi karos pumpa 
Hordóék, a hordók tökéletes kiürítéséhez 
Hordószállító kézikocsi 
Kármentő kettő hordóhoz

cikkszám 
981000 
981005 
980311 
980308 
980312 
980310 
076390

Védő felszerelés  
Gumikesztyű 
Védő szemüveg 
Szemöblítő palack

cikkszám 
988005 
988006 
988007

 

Kézi adagolók, kiegészítők

Ezeket az információkat megtalálja a termékek részletes termékismertetőjében, vagy az interneten a www.drweigert.hu / termékek / termékleírások alatt.
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Helyszíni szerviz a nap  
huszonnégy órájában
Nem hagyjuk egyedül a higiénét érintő problémáival és 
kérdéseivel – szaktanácsadóink mindig az Ön rendel-
kezésére állnak – és mindig a közelben vannak.
Vegye igénybe internetes elérhetőségünket is:

www.drweigert.hu
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Dr.Weigert Management System - DIN EN ISO 9001/13485/14001 tanusítványokkal

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 
Tél.:  +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. 
Altmannsdorfer Straße 89 
A-1120 Wien 
Tel.:  +43-1-803 10 00-0 
Fax:  +43-1-803 10 00-20 
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 
Orbital Plaza, Watling Street  
Bridgtown, Office 205 
Cannock, WS11 0EL 
United Kingdom 
Phone: +44 (0)1543 404 633 
Fax :    +44 (0)1543 404 601 
enquiry@drweigert.com 
www.drweigert.com

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.es


