neodisher® SBR extra
Tisztítószer ágytáltisztító és -fertőtlenítő
berendezésekben való használatra
Folyékony koncentrátum
Alkalmazási terület:
•

Ágytálak és kacsák ágytáltisztító és fertőtlenítő berendezésekben való tisztítása

Hatásspektrum:
•

Még az olyan makacs szennyeződéseket is
eltávolítja, mint amilyenek a mészszappankicsapódások és az emberi ürülékekből
származó citosztatikum-maradványok

Különleges tulajdonságok:
•
•
•

Habszegény jelleg
Bármely vízkeménységnél használható
Megfelelő ágytáltisztító és -fertőtlenítő
berendezésekben való mészmegkötésre és
utánöblítésre is alkalmas

Alkalmazása és adagolása:
A neodisher SBR extra olyan ágytáltisztító és fertőtlenítő berendezésekben használható,
amelyek tisztítószerekhez való
adagolópumpával vannak ellátva. Az
adagolási mennyiség a tisztítási fázisban a
vízkeménységtől és a szennyezettség fokától
függően 1–3 ml/l.

Általános tudnivalók a használathoz:
•
•
•
•

•

Csak ipari használatra.
Termékváltás előtt az adagolórendszert és
annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni.
A neodisher SBR extra oldatot teljesen le
kell öblíteni vízzel.
Az előkészítést a gyógyászati termékekre
vonatkozó jogszabályok és az érvényes
előírások szerint, megfelelő, validált
eljárással kell végezni.
Kérjük, vegye figyelembe a
gyógyászatitermék-gyártó előkészítési
javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány
követelményeinek megfelelően.

•
•

Tartsa be a tisztító és fertőtlenítő
berendezés gyártójának kezelési útmutatóit.
Más termékkel nem keverhető.

Technikai adatok:
pH-érték
Viszkozitás
Sűrűség

11,2–11,5 (1–3 ml/l, teljesen
ásványmentesített víz esetén,
20 °C)
< 50 mPa s (koncentrátum,
20 °C)
kb. 1,2 g/cm3 (20 °C)

Hatóanyagok:
A tisztítószer alkotórészei a mosó- és
tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet
értelmében:
< 5% foszfonátok
15–30% EDTA

CE-jelölés:
A neodisher SBR extra megfelel a gyógyászati
termékekre vonatkozó európai jogszabályok
előírásainak.
Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék
használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság
felé kell jelenteni.

Tárolás:
0–30°°C közötti hőmérsékleten tárolandó.
Szakszerű tárolás esetén 3 évig használható.
Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum
mögött nyomtatott dátumot.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági
tudnivalók:
A biztonságra és a környezetvédelemre
vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon
találhatók. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a
„Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

www.drweigert.com

neodisher® SBR extra
A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt
állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék
maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági
adatlapot.
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A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségtől.
Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.
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