
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.drweigert.com 

 neodisher® BioClean Pulver 

Enzymatyczny środek myjący 
do zmywarek przemysłowych 
 
Proszek 
 
Obszary zastosowania: 
 

Mycie zastawy stołowej, zastawy szklanej, 
sztućców, tac oraz sprzętu kuchennego w 
zmywarkach przemysłowych we wszystkich 
obszarach przetwarzania żywności, takich jak 
zakłady zbiorowego żywienia, masarnie czy 
piekarnie oraz w szpitalach i domach opieki 
 
Zakres działania: 
 

• Skutecznie usuwa pozostałości żywnościowe 
każdego rodzaju, doskonale usuwa nawet 
zaschnięte resztki jedzenia i trwałe osady 
skrobi, jak również pozostałości po kawie i 
herbacie 

• Odpowiedni do zmywarek przemysłowych 

• Odpowiedni do powierzchni z porcelany, stali 
nierdzewnej, aluminium, srebra, szkła i tworzyw 
sztucznych 

• Należy wstępnie sprawdzić działanie środka na 
powierzchnie z anodowanego aluminium i 
stopów metali lekkich  

 

 
Szczególne właściwości: 
 

• Przyjazny dla użytkownika, nie jest 
niebezpieczny, drażniący ani podrażniający 

• Na bazie enzymów i aktywnego tlenu 

• Wpływa na poprawę warunków klimatycznych w 
obszarze zmywania dzięki bezzapachowym 
właściwościom utleniającym  

• Ścieki o neutralnej wartości pH, nie tworzy AOX1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Użycie i dozowanie: 
 

W zależności od stopnia zabrudzenia dodać  
2–5 g/l neodisher BioClean Pulver. 
 

Lekkie zabrudzenia Silne zabrudzenia 

2–3 g/l 4–5 g/l 
 

Wymagana temperatura zbiornika myjącego 
powinna spełniać lokalne wymagania zgodnie z 
przepisami, rozporządzeniami czy odpowiednimi 
normami, takimi jak DIN 10510–10512 i DIN 10522. 
Powinna wynosić min. 60°C dla zachowania 
odpowiedniego bezpieczeństwa higienicznego. 
 

neodisher BioClean Pulver daje optymalne 
rezultaty płukania w wodzie całkowicie lub 
częściowo demineralizowanej lub miękkiej, 
której twardość nie przekracza 3°d. Przy 
stosowaniu wody o wyższym stopniu twardości 
zaleca się przeprowadzenie procesu 
uzdatniania wody, zwiększenie dozowania 
środka neodisher BioClean Pulver lub jego 
stosowanie w połączeniu z neodisher D 30. 
 

W przypadku ręcznego dozowania środka do 
zbiornika zaleca się ponowne dozowanie po ok. 
5 procesach mycia.  
 

Dozowanie można przeprowadzać ręcznie oraz 
automatycznie za pomocą systemu dozowania 
proszku weigomatic compact. Dostępne są 5-
kilogramowe kartusze neodisher BioClean 
Pulver.  
 

System dozowania weigomatic compact, 
wykorzystywany do dozowania preparatu 
neodisher BioClean Pulver, może być używany 
zarówno w połączeniu z wodą gorącą, jak i zimną. 
Zalecamy stosowanie wody zimnej. Maksymalna 
temperatura wody nie powinna przekroczyć 60°C. 
 

Nie należy przeprowadzać wstępnego dozowania 
środka przy zapełnianiu zmywarki. 
 

_____________________________________ 
1 AOX = adsorbowalne organicznie związane chlorowce 



 

 
 
 
 
 
 

Informacje w niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób.  
Na tej podstawie nie można przyjmować żadnych wiążących prawnie zapewnień o określonych właściwościach. 
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Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
 

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

• Do ekonomicznego i bezpiecznego dozowania 
produktu zaleca się stosowanie akcesoriów i 
urządzeń pomocniczych, takich jak urządzenie 
dozujące weigomatic compact. Należy się z 
nami skontaktować. 

• Ze względów BHP oraz w celu uniknięcia awarii 
nie należy wykorzystywać ponownie częściowo 
opróżnionych kartuszy. 

• Roztwór roboczy neodisher BioClean Pulver 
musi być całkowicie spłukany wodą (zalecana 
woda demineralizowana). 

• Nie mieszać z innymi produktami. 

• Nie przelewać produktu do innych pojemników, 
butelek itp. 

• Należy przestrzegać instrukcji obsługi 
producentów zmywarek. 

 
Dane techniczne: 
 

Wartość pH 10 (2–5 g/l w wodzie 
demineralizowanej, 20°C) 

Gęstość 
nasypowa: 

ok. 940 g/l (20°C) 

Współczynnik 
miareczkowania 

0,24 według instrukcji 
miareczkowania neodisher za 
pomocą wskaźnika Tashiro 

 
Skład: 
 

Zawartość składników według Rozporządzenia 
WE 648/2004 w sprawie detergentów: 
> 5% środki wybielające na bazie tlenu, 
niejonowe środki powierzchniowo czynne 
> 30% fosforany 
poza tym: enzymy 
 
 
 
 
 
 
 

 
Magazynowanie: 
 

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C. 
Po otwarciu ponownie zamknąć pokrywę! Produkt 
może ulec zbryleniu pod wpływem wilgoci, co 
powoduje utratę skuteczności.  
 

Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość 
produktu wynosi 1 rok od daty produkcji. Data 
ważności produktu jest podana na etykiecie za 
symbolem . 
 
Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności: 
 

neodisher BioClean Pulver nie jest klasyfikowany 
jako niebezpieczny według rozporządzenia CLP 
(WE) Nr 1272/2008. 
 

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. 
 

Więcej informacji o bezpieczeństwie i ekologii 
znajduje się w kartach charakterystyki.  
Są one dostępne na stronie www.drweigert.pl w 
części „Pliki do pobrania”.  
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