
 

 

 

 

 

 

 

 

Środek do pielęgnacji  
stali nierdzewnej 

 

Roztwór gotowy do użycia 

 

neoblank® 

Dr.Weigert Polska Sp. z o.o.   tel.:   +4822 616 02 23  office_pl@drweigert.com 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D • 01-531 Warszawa  faks: +4822 617 81 21                 www.drweigert.pl 

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.  
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych. 

Obszary zastosowania:  
 

• Do użycia na powierzchnie ze stali nierdzewnej. 

• Łatwo i skutecznie usuwa odciski palców, 
smugi i plamy.  

• Powierzchnie ze stali nierdzewnej stają się 
czyste i błyszczące.  

• Pozwala uniknąć powtórnego osadzania się 
zabrudzeń.  

• Odpowiedni także do pielęgnacji zamków, 
zawiasów i przegubów w metodzie 
natryskowej.  

 

Szczególne właściwości: 
 

• Niezawodna pielęgnacja. 

• Szczególnie odpowiedni do użycia  
w obszarze przetwórstwa żywności, na bazie 
czystego oleju parafinowego (jakości 
farmaceutycznego i spożywczego) 

• Bardzo ekonomiczny.  

 

Użycie i dozowanie: 
 

Stosować nierozcieńczony neoblank na czystą i suchą 
powierzchnię w niewielkiej ilości. Nanieść na suchą 
niestrzępiącą się ścierkę i równomiernie rozprowadzić 
wzdłuż szlifów powierzchni. Ochronna warstwa 
neoblank może zostać usunięta podczas mycia np. za 
pomocą środków caraform universal czy caraform 
active. 
 

Zamki i zawiasy spryskać niewielką ilością, a następnie 
poruszać nimi. 
 

Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
 

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

• Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania 

produktu zaleca się stosowanie akcesoriów 

pomocniczych, jak spryskiwacze lub pompki do 

kanistrów. 

• Nie mieszać z innymi produktami. 

• Nie przelewać produktu do niewłaściwych 

pojemników i butelek (np. pojemników 

na żywność). 

 

Dane techniczne: 
 

Lepkość < 100 mPas 

Gęstość 0,8 g/cm3 

 

Skład: 
 

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 
648/2004 w sprawie detergentów: < 5% niejonowe 
środki powierzchniowo czynne, > 30 % węglowodory 
alifatyczne (wysoko oczyszczone oleje parafinowe).  
 

Magazynowanie: 
 

Przechowywać w temperaturach od 10 do 30 °C. 
Magazynowanie w temp. poniżej 10°C może 
spowodować przemijające zmętnienie, nie mające 
wpływu na właściwości produktu. Przy prawidłowym 
magazynowaniu trwałość produktu wynosi 4 lata od 
daty produkcji. 
 

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:  
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska znajdują się w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie www.drweigert.pl 
 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie 
stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. 
przetwórstwa spożywczego. 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady 
tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek 
produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie 
charakterystyki. 
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