neodisher® Alka 220
Lúgos kémhatású folyékony gépi mosogatószer
Foszfát- és aktívklór-mentes termék
OKBI/563/2000. ad 2731-22/2000 OÉTI.
___________________________________________________________________________
Fő alkalmazási területek: Gépi mosogatáshoz a vendéglátóiparban,
napközikben, otthonokban és kórházakban.
Tulajdonságok:

szállodákban,

A neodisher Alka 220 folyékony, intenzív tisztító hatású gépi
mosogatószer. Erőteljes tisztító és diszpergáló hatása révén a
különösen magas fehérje és keményítő tartalmú ételmaradékokat
gyorsan feláztatja és diszpergálja, még akkor is ha azok
beszáradtak, vagy odaégtek. A neodisher Alka 220 higiénikusan,
kifogástalanul
tisztít,
ha
a
mosóoldat
hőmérséklete
60 °C feletti. Ezt a GD 3126/2-91 számú szakértői nyilatkozat
garantálja.
A vendéglátó-ipari mosogatószereket és -gépeket felügyelő német
munkacsoport ajánlása szerint > 5 ° d vízkeménység esetén
ajánlatos a mosogatógéphez vízlágyító berendezést felszerelni.
A termék a porcelánt, a nemesacélt és a műanyag edényeket nem
támadja meg. Alumínium, eloxál és könnyűfém ötvözetek
mosogatására nem alkalmas.

Adagolás:

2 - 4 ml/l, ajánlott hőmérséklet: 60 - 65 °C.
A neodisher Alka 220 mosóoldatai maradéktalanul leöblíthetők.

Műszaki adatok:

Fajsúly (20 °C): 1,4 g/cm3
pH-érték: (20 °C-os deszt. vízben) 2 - 4 ml/l: 12,3 - 13,0
Viszkozitás (koncentrátum 20 °C-on): < 50 mPas
Vezetőképesség (60 °C-os deszt. vízben) 3 g/l: 9,4 mS/cm
Titrálási faktor: 0,25 (neodisher titrálási utasítás szerint)

Összetétel:

EG-ajánlásnak megfelelő összetevők:
< 5 % foszfonátok, polikarboxilátok
Egyéb hatóanyagok: alkáliák, szerves savak sói

Fiziológia:

A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott
szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a
német élelmiszertörvénynek LMBG).

Tárolás:

Fagymentesen tárolandó!

Veszélyek és
balesetvédelmi ajánlások: Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete
értelmében:
C - maró hatású
Folyékony nátriumhidroxid: > 5 %
Veszélyek:
R 35 - Súlyos égési sérülést okoz.
Balesetvédelmi ajánlások:
S 2
S 26
S 27
S 28
S 36/37/39
S 45
a

Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz.
A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni.
Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel.
Védőöltözet, védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő használata kötelező.
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost (az orvosnak mutassa meg
csomagoláson látható címkét).

