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neodisher® Alka 480 

Univerzális tisztítószer gépi 
mosogatáshoz 
 
Folyékony koncentrátum 
 
 
Alkalmazási terület: 
 

• Edények, poharak, evőeszközök, tálcák és 
munkaeszközök mindenfajta élelmiszer-
feldolgozó üzemben, pl. üzemi konyhákban, 
hentesüzemekben és pékségekben használt 
ipari mosogatógépekben történő tisztítása 

 
 
Hatásspektrum: 
 

• Eltávolít mindenféle ételmaradékot, különösen a 
rászáradt kávé- és teamaradványokat  

• Üveg, porcelán, nemesacél és lúgálló 
műanyagok tisztítására alkalmas 

• Nem alkalmas alumíniumhoz, eloxált 
anyagokhoz és könnyűfém-ötvözetekhez 

• Használat előtt ki kell próbálni, hogy alkalmas-
e a termék az ezüstfelületekhez. 

 
 
Különleges tulajdonságok: 
 

• Kimagasló tisztítási teljesítményének 
köszönhetően fokozott higiéniai biztonságot 
nyújt 

• Különösen hatékony a fehérje-, kávé- és 
teamaradványokkal szemben 

• Bármely vízkeménységnél használható 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alkalmazása és adagolása: 
 

A neodisher Alka 480 ipari mosogatógépekben 
használható. Az adagolás automatikus 
adagolókészülékekkel történik; a szennyezettség 
mértékétől és a vízminőségtől függően 2–3 ml/l-re 
van szükség. 
 

Enyhén szennyezett edények, 
illetve < 3 °d összkeménység 
esetén 

2 ml/l 

Erősen szennyezett edények, 
illetve > 3 °d összkeménység 
esetén 

3 ml/l 

 
A fő mosási zónában szükséges hőmérsékletet a 
helyi adottságok, valamint a vonatkozó törvények, 
rendeletek és irányelvek határozzák meg. 
 

Kemény vagy sós víz esetén a vizet speciális 
előkészítésnek kell alávetni az optimális öblítési 
eredmény érdekében. 
 
 
Általános tudnivalók a használathoz: 

 

• Csak ipari használatra. 
• A neodisher Alka 480 oldatot teljesen le kell 

öblíteni vízzel. 
• Termékváltás előtt az adagolórendszert és 

annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni. 
• A takarékos és szabályozott adagolás 

érdekében javasolt automatikus 
adagolókészülékek, ill. -rendszerek használata. 
Kérjük, forduljon hozzánk. 

• Kövesse a mosogatógép gyártójának utasításait 
és kezelési útmutatóját. 

• Más termékkel nem keverhető.  
• Ne töltse át más tartályba, flakonba stb. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségtől.  
Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak. 
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neodisher® Alka 480 
 
 
Technikai adatok: 
 

pH-tartomány 
11,5–12,2 (2–3 ml/l, teljesen 
ásványmentesített víz esetén, 20 °C) 

Sűrűség kb. 1,4 g/cm3 (20 °C) 

Vezetőképesség kb. 2,2 mS/cm (3 g/l, teljesen 
ásványmentesített víz esetén, 60 °C) 

Titrálási faktor 
0,94 a neodisher titrálási útmutatója 
szerint 

 
 
Hatóanyagok: 
 

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és 
tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet 
értelmében: 
< 5% klóralapú fehérítőszer  
15–30% foszfátok 
 
 
Tárolás: 
0–25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. 
Napfénytől védett helyen tárolandó. Szakszerű 
tárolás esetén 1 évig tárolható. Felhasználható: 
lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott 
dátumot. 
 
A tárolási idő alatt az eredeti, zárt 
göngyölegekben a folyadék színe megváltozhat.  
Az alkalmazástechnikai tulajdonságokat ez nem 
befolyásolja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Veszélyre vonatkozó és biztonsági 
tudnivalók:  
 

A biztonságra és a környezetvédelemre 
vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon 
találhatók.  
Ezek a www.drweigert.com/hu honlapon, a 
„Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.  
 
Rendeltetésszerű használat esetén az 
élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó irányelvek 
értelmében a termék ártalmatlan.  
 

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt 
állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék 
maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági 
adatlapot.  
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