neoform® CM dis

A kiszerelt alkatrészeket friss vízzel előtisztítjuk,
majd 1%-os oldatba (10 ml neoform CM dis egy
liter vízben feloldva) helyezzük 5 percre, 20°C
hőmérsékleten. Utána bő vízzel leöblítjük.

Fertőtlenítő tisztítószer
tejtermékek tárolására és
adagolására szolgáló
eszközökhöz

Előzetesen
nem
megtisztított,
kivehető
alkatrészek kombinált, fertőtlenítő tisztítása:
A kiszerelt alkatrészeket 3%-os oldatba (30 ml
neoform CM dis egy liter vízben feloldva)
helyezzük 30 percre, 20°C-os hőmérsékleten.
Utána bő vízzel leöblítjük.

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:
•

Tejszínadagolók, fagylalttároló edények,
fagylaltkészítő gépek, gyümölcslé adagolók
kávéautomaták,
valamint
tejipari
berendezések vezetékeinek és tejtárolók
kombinált fertőtlenítő tisztítása.

•

Megbízhatóan eltávolítja a tejet, és a
tejtermékeket, a fagylaltot, a tejszínes
fagylaltokat és a gyümölcsleveket, valamint
ezek maradványait.

•

A neoform CM dis baktericid
szakértői vélemények igazolják.

•

Tejszínhabkészítő
berendezések kombinált
fertőtlenítő tisztítása átfolyó rendszerben:
0,5 % (5 ml neoform CM dis egy liter vízben
oldva), 1,5 percig, 50°C hőmérsékleten. A
készülékek gyártójának utasításait be kell tartani.

Ajánlott adagolás a baktericid hatás eléréséhez

hatását

Előtisztított kiszerelt alkatrészek
fertőtlenítő tisztítása
Előzetesen nem megtisztított,
kiszerelt alkatrészek fertőtlenítő
tisztítása
Tejszínhabkészítő
berendezések
kombinált
fertőtlenítő tisztítása átfolyó
rendszerben:

Szakszerű alkalmazás mellett a termék
alkalmas nemesacél, valamint alumínium
felületek és eszközök tisztítására.

10 ml/L
(1,0%)
30 ml/L
(3,0%)
5 ml/L
(0,5%)

5 min

20°C

30 min

20°C

1,5 min

50°C

Különleges tulajdonságok:
•

•

•

Gyorsan,
megbízhatóan
Baktericid hatású

fertőtlenít.

Általános információk:

Hatását a DIN 10507 „Tejszínhab készítő
berendezések tisztítása és fertőtlenítése“
alátámasztja.

•

Kizárólag ipari, ill. közületi célokra.

•

A takarékos és ellenőrzött adagolás
érdekében ajánlott az adagolórendszerek,
pl. keverők és adagolófeltétek alkalmazása.
Segítségért kérjük, forduljon hozzánk
bizalommal.

•

Általánosan ajánlott a fertőtlenítőkkel folyó
munka során megfelelő védőkesztyűt viselni
(UVV VGB 103).

Kiváló zsíroldó hatás.

Adagolása és alkalmazása:
A készülékek tisztításánál a gyártó utasításait be
kell tartani.
Előtisztított kivehető
fertőtlenítő tisztítása:

alkatrészek

kombinált

www.drweigert.hu

neoform® CM dis
•

Más termékekkel tilos keverni.

•

Az élelmiszerekkel érintkező felületekről a
fertőtlenítők
maradványait
ivóvízzel
alaposan le kell öblíteni.

•

A fertőtlenítőszereket körültekintően kell
alkalmazni.
Felhasználás
előtt
a
termékinformációkat figyelmesen olvassa el.

Technikai adatok:
pH-érték
Viszkozitás

11,1 - 13 (0,5-3,0%, teljesen
sómentesített vízben, 20 °C)
<10 mPas (koncentrátum, 20°C)
3

Sűrűség

1,3 g/cm

Titrlálási
tényező

0,82 (a neodisher titrálási módszer
szerint)

Figyelmeztetések:
R 31 Savval érintkezve
keletkeznek.
R 34 Égési sérülést okoz.

mérgező

gázok

Biztonsági ajánlások:
S 26

Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő
vízzel és forduljon orvoshoz.
S 27 A termékkel szennyezett ruházatot
azonnal le kell vetni.
S 28 Ha bőrre került bő vízzel azonnal öblítse
le.
S 36/37/39 Megfelelő védőöltözet, védőkesztyű,
védőszemüveg/arcvédő viselete kötelező.
S 45 Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal
forduljon orvoshoz, az orvosnak mutassa
meg a csomagolást, vagy a terméklapot.

(20°C)

Összetétel :
Hatóanyagok az EG detergensekre vonatkozó
648/2004 számú irányelveinek megfelelően:
< 5% polikarboxilátok
5-15 % foszfátok

Tárolás:
5 - 25 °C °közötti hőmérsékleten tárolandó.
Fagymentes helyen, közvetlen napfény
hatásától védetten tartandó.
Szakszerű tárolás mellett 1 évig megőrzi
minőségét.
A
lejárat
idejét
lásd
a
csomagoláson.

Veszélyek és biztonsági ajánlások:

A termék szakszerű használat mellett, az
élelmiszerfeldolgozásra vonatkozó irányelvek
értelmében veszélytelen.
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
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Besorolás és jelzés a 99/45/EG rendeletének
megfelelően.
Veszélyességi jelzés C – maró hatású.
Dinátrium- és káliummetaszilikátot,
nátriumhypokloridot (1-5% aktívklór formájában)
tartalmaz.

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.
Dr.Weigert Hungária Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 16.

Tel.: +36 1 237 0604
Fax: +36 1 239 0923
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