neodisher® preclean P
Intensieve reiniger voor bestek in
dompelbaden en grondreiniging

Poeder
Belangrijkste toepassingsgebied:
• Voorreiniging van bestek en vaatwerk in een
dompelbad, voorafgaand aan een machinaal
proces.
• Specifiek bedoeld om opgedroogde (zetmeel)resten
in te weken en te verwijderen met als resultaat een
glanzend, streeploos bestek
• Bestrijdt verkleuring van roestvaststaal veroorzaakt
door voedselresten.

Dosering en gebruik:
Voorreiniging van bestek
oor de manuele voorreiniging van bestek: vul het
dompelbad met warm water (50 – 80 °C) en voeg dan
5-10 gr/l neodisher preclean P toe.
ompel het vuile bestek of andere te wassen items
(afzonderlijk of in korf) volledig onder in de werkoplossing. Dompel het vaatwerk volledig onder!
Plaats het vaatwerk na een inwerktijd van 10 - 30
minuten in de vaatwasser.

• Tevens geschikt voor de grondreiniging van bestek
waarop zich in de loop der tijd zetmeel- of
eiwitaanslag heeft gevormd

Grondreiniging en verweidering
van verkleuringen

• Een eventuele versleping van de gebruiksoplossing
geeft geen schuimbelasting bij de verdere machinale vaatwas.

Voor de manuele voorreiniging en verweidering van
verkleuringen op bestek, borden, of ander vaatwerk:
vul het dompelbad met warm water (80 – 90 °C) en
voeg dan 50 gr/l neodisher preclean P toe.

• Geschikt voor rvs, porselein, glas en kunststof.
• Niet geschikt voor Aluminium, aluminium, eloxaal
en lichtmetaallegeringen vooraf testen.
• Voor de daaropvolgende machinale vaatwas adviseren wij het gebruik van een neodisher® Alka of
Compact product.

Speciale eigenschappen:

Dompel het vuile bestek of andere te wassen items
(afzonderlijk of in korf) volledig onder in de werkoplossing. Dompel het vaatwerk volledig onder!
Plaats het vaatwerk na een inwerktijd van 10 - 30
minuten in de vaatwasser.
Zet het servies in de hete gebruiks oplossing en
verwijder het als de oplossing is afgekoeld. Spoel
daarna af met veel vers water of was het servies in de
vaatwasser.
Voorreiniging van bestek 5–10 g/l
50–80 °C

• Uitstekend vermogen om vet en vuil op te lossen.

Grondreiniging

50 g/l

80–90 °C

• Snelle effectiviteit door een geurloos bleekcomponent.

Verwijdering van
verkleuring op RVS

50 g/l

80–90 °C

• Zeer goed oplosbaar poeder.
De werkoplossing in het dompelbad moet regelmatig
worden vernieuwd, afhankelijk van de mate van
verontreiniging.
Het vaatwerk niet voor een langere periode (bijvoorbeeld 's nachts) in de werk oplossing laten staan.

www.drweigert.nl

neodisher® preclean P
Het poeder moet volledig opgelost zijn. Onopgeloste
delen van het poeder kunnen verkleuring veroorzaken
op bestek en servies.

Bijzondere gevaar en
veiligheidsaanbevelingen:

Algemene gebruiksinstructie:

Zie het Veiligheids Informatie Blad.
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het
kopje “Downloads”.

• Voor een geode dosering is het gebruik van doseerhulpmiddelen aanbevolen (bv. maatbeker). Neem
hiervoor contact met ons op.
• Oppervlakken die in aanraking komen met voedsel,
moeten na het schoonmaken en desinfecteren
met drinkwater worden afgespoeld om residuen te
verwijderen.
• Niet vermengen met andere producten.
• Alleen voor professioneel gebruik!

Bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing is het
product veilig, volgens de overeenkomstige richtlijnen,
voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.
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. Deze
is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje
“Downloads”.

Product gegevens:
pH-waarde:

10.6–10.8 (5–50 g/l, in demi water,
20 °C)

MB 3237/3-3
Versie 10-2014
Vervangt: 14-09-2011

Bulkdichtheid: 1074 g/l

Samenstelling:
Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn
648/2004:
< 5 % Anionische en niet ionische tensiden
15–30 % op zuurstof gebaseerde bleekmiddelen
> 30 % fosfaten

Opslag informatie:
Altijd bij een temperatuur tussen 0 en 25 °C. Verpakking goed gesloten houden! Het product heeft de
neiging om klonterig te worden wanneer deze blootgesteld wordt aan vocht, waardoor de effectiviteit
minder kan worden. Koel bewaren en niet aan direct
zonlicht blootstellen.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maand

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en)
buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weiger t Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.
Hiermee ver vallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.dr weiger t.nl

Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 • 9405 PT Assen

Tel.: 0592-319393
Fax: 0592-310117

info@drweigert. nl
www. drweigert. nl

