neodisher® CM P

Speciális tisztítószer
kávéfőzőgépekhez
Por

Alkalmazási terület:
•
•
•

Kávéfőzők és forróital automaták alap- és
karbantartó tisztítása.
Megbízhatóan eltávolítja a nehezen oldódó
szennyeződéseket, pl. a kávéolajat és a
csersav maradványokat.
Szakszerű alkalmazás mellett a neodisher
CM P alkalmas ipari kávéfőzőgépek és forró
italokat készítő automaták tisztítására.

Különleges tulajdonságok:
•
•
•

Gyors, megbízható tisztító hatás.
Gyorsan oldódik.
Íz- és illatmentes, mivel oxigénbázisú
fehérítőt tartalmaz.

Adagolása és alkalmazása:
A készülékek tisztításánál a gyártó utasításait be
kell tartani.
Általános adagolás

5-10 g/L
minden tisztításhoz

Általános információk:
•
•

•
•

Kizárólag ipari, ill. közületi célokra.
A takarékos és ellenőrzött adagolás
érdekében ajánlott az adagolórendszerek,
pl. keverők és adagolófeltétek alkalmazása.
Segítségért kérjük, forduljon hozzánk
bizalommal.
Más termékekkel tilos keverni.
Megfelelően felcímkézett, kisebb méretű
használati csomagolóanyagot szívesen
bocsátunk rendelkezésére. Nem megfelelő
tárolóedényekbe, palackokba (pl. élelmiszer
csomagolására szolgáló üvegekbe) áttölteni
tilos!

Technikai adatok:
pH-érték

10,6-11,1 (5-10g/L, teljesen
sómentesített vízben, 20 °C)

Ömlesztett
súly

1,050-1,150 g/L

Sűrűség

0,65 g/cm3 (a neodisher titrálási
módszer szerint.

Összetétel :
Hatóanyagok az EG detergensekre vonatkozó
648/2004 számú irányelveinek megfelelően:
>30%
foszfátok,
oxigénbázisú
fehérítő
(perkarbonát).

Tárolás:
0 – 25 °C hőmérsékleten tárolandó. A
tárolóedény tetejét mindig vissza kell zárni! A
termék
nedvesség
hatására
összecsomósodhat
és
veszíthet
hatékonyságából.

Veszélyek és biztonsági ajánlások:
Besorolás és jelzés a 99/45/EG rendeletének
megfelelően.
Veszélyességi jelzés Xn – egészségre ártalmas.
Nátriumkarbonátot, peroxohidrátot tartalmaz.
Figyelmeztetések:
R 22 Lenyelve egészségkárosító hatású.
R 38 Irritálja a bőrt.
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
Biztonsági ajánlások:
S 25 Szembe nem kerülhet.
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell
öblíteni és orvost kell hívni.
S 37 Megfelelő védőkesztyű viselete kötelező.
S 46 Lenyelés esetén azonnal forduljon
orvoshoz, az orvosnak mutassa
meg a csomagolást, vagy a terméklapot.
A termék szakszerű használat mellett, az
élelmiszerfeldolgozásra vonatkozó irányelvek
értelmében veszélytelen.
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neodisher® CM P

A göngyöleget csak teljesen kiürítve, és zárva
szabad veszélyteleníteni. A termék maradékainak
veszélytelenítéséhez lásd a biztonsági adatlapot.
További
biztonsági
és
környezetvédelmi
információkat
lásd
az
EG-biztonsági
aladatlapokon.
Ezek
megtalálhatók
a
www.drweigert.hu honlapon, a Termékek
menüpont alatt.

Göngyöleg
Vödör
Dobozokban

Tartalom
10 kg
10 x 1 kg
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A termékleírásban közölt adatok jelenlegi tudásunk at és tapasztalatainkat tükrözik. Ezek nem mentesítik a felhasználót a készítmény felhasználás előtti tesztelésétől.
Jelen leírásból nem vezethető le semmiféle, a termékre vonatkozó, a termék bizonyos tulajdonságait illető jogi kötelezettség.
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