caraform® citro
handafwasmiddel

Vloeibaar concentraat
Algemene gebruiksinstructie:

Belangrijkste toepassingsgebied:
• Voor handmatige vaatwas van alle gangbare materialen zoals glas, porselein, kunststof, aluminium
en rvs (bijvoorbeeld in grootkeukens,slagerijen,
bakkerijen).
• Verwijderd betrouwbaar alle soorten voedsel
resten.
• Effectief bij het verwijderen van hardnekkig
achterblijvende en vette resten.
• Geschikt voor alle gangbare materialen zoals glas,
porselein, kunststof, aluminium en rvs.
• Indien nadien nog machinale reiniging wordt
toegepast adviseren wij het gebruik van neodisher
prewash, neodisher preclean L
of neodisher preclean P.

Eigenschappen:
• Sterk geconcentreerd, goed schuimend.

• Alleen voor professioneel gebruik!
• Voor een gecontroleerde, veilige en economische
dosering van het product adviseren wij u gebruik te
maken van doseerhulpmiddelen.
Wij zullen u hierbij graag adviseren.
• Voorwerpen die met levensmiddelen in aanraking
komen goed met drinkwater afspoelen.
• Niet vermengen met andere producten.

Product gegevens:
pH-waarde

ong. 6–7 (0.4 ml/l)

Viscositeit

< 250 mPas (concentraat, 20 °C)

Soortelijkgewicht

1.0 g/cm3

Ingredienten:

• Aangename citroengeur.
• Erg materiaal vriendelijk.

Dosering en gebruik:
Doseer caraform citro volgens de in onderstaande
tabel aangegeven hoeveelheid. De te behandelen
voorwerpen onderdompelen en de caraform citro
enige minuten laten inwerken; daarna grondig
afwassen en goed naspoelen.

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn
648/2004:
< 5% amfotere tensiden,
5–15% anionische tensiden, niet-ionische tensiden;
en: cConserveringsmiddelen (methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone), parfum (linalool)

Opslag informatie:
• Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften.
• Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C.
• Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden

Dosering

0.04%

0.4 ml/l

• Zie ook het Veiligheids Informatie Blad.

www.drweigert.nl

caraform® citro
Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:
Classificatie en labelling volgens de
EU richtlijn 1999/45 EC
geldend voor het geconcentreerde product.
Gevarensymbool Xi – irriterend

Gevaarszinnen:

R 36 Irriterend voor de ogen.

Veiligheidszinnen:

S 25 Aanraking met de ogen vermijden.
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.
S 46	In geval van inslikken, onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Indien toegepast volgens de instructies voor gebruik,
is het product veilig voor de verwerking van levensmiddelen.
Lege verpakkingen (eventueel met productresten)
afgesloten afvoeren als chemisch afval in
overeenstemming met algemeen wettelijke
voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen.
Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen
als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.
Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het
kopje “Downloads”.

Waterbezwaarlijkheid:
Concentraat en gebruiksoplossing:
Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning: B

Verpakking
Can

Inhoud

Bestelnummer

10 l

332130

Flacon

6x2l

332142

Flacon

12 x 1 l

332149
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