
 

 

 

 

 

 

 

 

 

neodisher® CM L 

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. 

Tisztítószer kávégépekhez 

 

Folyékony koncentrátum 

 

Alkalmazási terület: 
 

• Kávéfőzők és forróital-automaták alap- és 

karbantartó tisztítása 
 

Hatásspektrum: 
 

• Megbízhatóan eltávolítja a nehezen oldódó 

szennyeződéseket is, pl. a kávéolajat és a 

csersavmaradványokat. 

 

• Szakszerű alkalmazás mellett a neodisher CM L 

alkalmas minden, kereskedelmi forgalomban 

kapható kávéfőző és forróital-automata tisztítására. 

 

• Nem alkalmas alumíniumhoz, eloxált anyagokhoz és  

 könnyűfém-ötvözetekhez. 

 

Különleges tulajdonságok: 
 

• Megbízható és gyors tisztítás 
 

• Nagy töménységű 
 

• Kitűnő tisztító hatás 

 

Alkalmazása és adagolása: 
 

Vegye figyelembe a kávéfőző és forróital-automata 

gyártójának automatikus tisztításra vonatkozó utasításait. 

 

Átlagos adagolás 1,0% 10 ml/l 

 

Általános tudnivalók a használathoz: 
 

• Csak ipari használatra. 
 

• A takarékos és szabályozott adagolás érdekében 

javasolt adagoló-segédeszközök, pl. 

kannaszivattyúk használata. Kérjük, forduljon 

hozzánk. 
 

• Más termékkel ne keverje össze. 
 

• Ne töltse át más, arra nem alkalmas tartályba vagy 

flakonba (pl. élelmiszertárolóba)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikai adatok: 
 

pH-érték 
12,2 (10 ml/l, sómentes víz esetén, 

20 °C) 

Viszkozitás < 10 mPas (koncentrátum, 20 °C) 

Sűrűség kb. 1,3 g/cm3 (20 °C-on) 

Titrálási 

faktor 

0,85 (a neodisher titrálási útmutatója 

szerint) 

 

Hatóanyagok: 
 

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerekről 

szóló 648/2004/EK rendelet értelmében: 

< 5% klóralapú fehérítőszer  

5–15% foszfátok   

 

Tárolás: 
 

- 20–25°°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Közvetlen 

napfénytől védve tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 1 

évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén a  

szimbólum mögött nyomtatott dátumot. 

 

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 
adatlapokat. 
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