neodisher® special plus

Foszforsav bázisú vízkőoldó
Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:
•
•
•
•
•

Mosogatógépek, vízforraló berendezések
víz-és mészkőlerakódásainak eltávolítása és
a berendezések savas alaptisztítása.
Megbízhatóan
eltávolítja a makacs
szervetlen lerakódásokat és az abban
megkötött szennyeződéseket.
Alkalmas üveg, porcelán, műanyag és
nemesacél tisztítására.
Nem alkalmas alumínium, eloxál és
könnyűfém ötvözetek tisztítására.
A
kávéfőzőgépek
vízés
mészkőlerakódásainak eltávolításához a
neodisher CM special termék használata
ajánlott.

Különleges tulajdonságok:
•
•
•

Erőteljes, gyors tisztítóhatás
Illatmentes.
Fékezett habzású.

Adagolása és alkalmazása:
Mosogatógépek
vízés
mészkőlerakódásainak eltávolítása és a
készülék alaptisztítása:
Adjon 10-50ml/L neodisher special plust a gép
felmelegített (50-60°C) víztartályába és indítsa el
a gép mosogatási programját. A készítmény
betöltésénél, valamint a program indításánál a
mosogatószer – főképp az aktívklór tartalmú
mosogatószerek – adagolását le kell állítani, hogy
megakadályozzuk a klórgáz felszabadulását.
15 perc múlva ellenőrizze a tisztítás sikerét. Erős
lerakódások esetén a folyamatot ajánlott
megismételni, esetleg több tisztítószert érdemes
a vízhez adagolni. Ahol különösen makacs a

vízkőlerakódás, ott helyileg alkalmazható a
neodisher special plus koncentrátum.
A gép belső terét a tisztítás után vízzel alaposan
ki kell öblíteni, vagy a gépet ismét el kell indítani
mosogatószer adagolása nélkül, és néhányszor
végig kell futtatni az
öblítés/vízforgatás
programot.
A
gép
kiszerelhető
részeit,
illetve
a
vízkőlerakódásokkal szennyezett edényeket a
termék 5%-os (50ml/L) oldatában kell áztatni.
Utána bő vízzel, vagy mosogatógépben az öblítő
programmal kell leöblíteni őket.

Vízforralók
alaptisztítása
vízkőlerakódásainak eltávolítása:

és

A
neodisher special plus a szennyeződés
mértékétől függően, az alábbi adagolási javaslat
szerint hígítva, vagy töményen alkalmazandó. A
tisztítószert a kezelendő felületre közvetlenül kell
felvinni, ill. a tisztítandó tartályokba kell tölteni.
Rövid ideig hagyja, hogy a szer kifejtse hatását,
majd bő vízzel öblítse le.
A szükségesnél ne alkalmazza hosszabb ideig,
nem ajánlott éjszakára a felületeken hagyni.
Figyeljen a kezelendő felületek savállóságára! A
savas oldatok elvezetéséhez a készülékekben
saválló lefolyóvezetékek szükségesek. E célra
eternit és öntöttvas csövek nem alkalmasak, ezért
ilyen esetekben az oldat kémhatását előzetesen
semlegesíteni kell.
Enyhe szennyeződés
Vastag vízköves
lerakódások

1,0-5,0%

10-50 ml/L

Koncentrátum

Koncentrátum

www.drweigert.hu

neodisher® special plus
Figyelmeztetések:
R 34 Égési sérülést okoz.

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.
A munkaoldat maradéktalan eltávolítása
érdekében minden olyan felületet, amely
élelmiszerrel érintkezhet, a tisztítást illetve a
fertőtlenítést követően ivóvízzel alaposan le
kell öblíteni.
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
Viszkozitás
Sűrűség

1%-5% (10-50 ml/L): 1,8-1,2 (teljesen
sómentesített vízben, 20 °C)
< 50 mPas (koncentrátum, 20 °C)
1,4 g/cm3

Összetétel :
Hatóanyagok a 89/542/EWG
irányelvek értelmében:
<5% nem ionos tenzidek.

számú

EG-

Biztonsági ajánlások:
S 26
S 27
S 28

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell
öblíteni és orvost kell hívni.
A termékkel szennyeződött ruházatot
azonnal le kell vetni.
Ha bőrre kerül, bő vízzel azonnal mossa
le.

S36/37/39 A munka során megfelelő védőöltözet,
védőkesztyű és védőszemüveg/arcvédő
viselete kötelező.
S 45 Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal
forduljon orvoshoz, az orvosnak mutassa
meg a csomagolást, vagy a terméklapot.
A termék szakszerű használat mellett, az
élelmiszerfeldolgozásra vonatkozó irányelvek
értelmében veszélytelen.
A göngyöleget csak teljesen kiürítve, és zárva
szabad
ártalmatlanítani.
A
termék
maradványainak ártalmatlanításához 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

Tárolás:
-15 – (+30) °C hőmérsékleten tárolandó. A
tárolás során a termék elszíneződhet, ami
nem befolyásolja a minőségét.

Veszélyek és biztonsági ajánlások:
Besorolás és jelzés a 99/45/EG irányelveknek
megfelelően.
Veszélyességi jelzés C – maró hatású.
> 25% foszforsavat tartalmaz.

Tartalom

Holrdó

250 kg

Kaniszter

25 kg

Kaniszter

12 kg

Kaniszter

5L

Palackokban

6x2L
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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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H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16.
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