neodisher® brilliant dry

Öblítőszer edények gépi
öblítéséhez
Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:


Mindenféle edény öblítése

mosogatógépben
 Különösen alkalmas frissvíz-rendszerű,
háztartási és kis, egytartályos
mosogatógépekhez.
 A kórházak vagy szociális és idősotthonok
osztályain használt valamennyi
mosogatógéphez is használható.

Hatásspektrum:
 Mindenféle elmosandó tárgyat egyenletesen
nedvesít, és jobb száradást biztosít.
 Megakadályozza az öblítő fúvókák és az
öblítőzónák vízkövesedését.
 Alkalmas üveghez, porcelánhoz, műanyaghoz,
alumíniumhoz, nemesacélhoz, valamint
alpakkához.

Különleges tulajdonságok:
 Háztartási mosogatógépekhez is alkalmas.
 Nagy töménységű.
 Savas kémhatású, semlegesíti az odaszáradt
lúgmaradványokat és a lúgos vizet.

Alkalmazása és adagolása:
A neodisher brilliant dry frissvíz-rendszerű,
háztartási és kis, egytartályos mosogatógépekben
történő használatra készült. A terméket
automatikus adagolókészüléken keresztül az
utolsó öblítővízhez kell adagolni. A neodisher
brilliant dry legfeljebb 8 °d összkeménységű
vízhez használható. A 3 °d összkeménységűnél
keményebb üzemi vizet ajánlott előkészítésnek
alávetni. Az adagolási mennyiség többek között a
vízminőségtől, az elmosandó tárgy fajtájától és
anyagától, valamint az utánöblítés hőmérsékletétől
függően 0,1–0,8 ml/l. A neodisher brilliant dry
optimális adagolását a gép üzembe helyezésekor
be kell állítani.
A vízminőségtől, az
elmosandó tárgytól és
az utánöblítés
hőmérsékletétől
függően

0,1–0,8 ml/l

A vízcserélős mosogatógépek esetében az
adagolás az ajtón lévő öblítőszer-adagolón
keresztül történik.
A neodisher brilliant dry használatakor ügyelni kell
arra, hogy az adagoló saválló anyagból készüljön!

Általános tudnivalók a használathoz:






Csak ipari használatra.
Más termékkel nem keverhető.
Termékváltás előtt az adagolórendszert
és annak szívócsöveit vízzel ki kell
öblíteni.
A mosogatógép gyártójának használati
útmutatóit figyelembe kell venni.

www.drweigert.com

neodisher® brilliant dry
Technikai adatok:
pH-érték
Viszkozitás
Sűrűség

4,3–3,6 (0,1–0,8 ml/l, sómentes
víz esetén, 20 °C)
kb. < 50 mPas (koncentrátum,
20 °C)
1005 g/l (20 °C)

Hatóanyagok:
A tisztítószer alkotórészei a mosó- és
tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet
értelmében:
< 5% foszfonátok
15–30% nem ionos tenzidek
tartósítószerek
(Chloromethylisothiazolone/ Methylisothiazolone)

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

Veszélyre vonatkozó és biztonsági
tudnivalók:
A biztonságra és a környezetvédelemre
vonatkozó információk az EK-biztonsági
adatlapokon találhatók.
Ezek a www.drweigert.com/hu honlapon, a
„Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.
Rendeltetésszerű használat esetén az
élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó
irányelvek értelmében a termék ártalmatlan.
A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt
állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék
maradékainak ártalmatlanítása: lásd a
biztonsági adatlapokat.
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