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neodisher® D 20 

Additief component met actief 
chloor voor betere reiniging in 
vaatwassers 
 
Vloeibaar concentraat 
 
 
Toepassingsgebied: 
 

• Ondersteuning van de reiniging bij het 
machinaal reinigen van koffie- en theeservies in 
professionele vaatwassers in alle 
voedselverwerkende bedrijven 

 
 
Werkingscapaciteit: 
 

• Ondersteunt de reinigingsprestaties van 
reinigingsmiddelen effectief bij hardnekkig vuil 
op servies 

 

• Geschikt als component bij gebruik van 
professionele vaatwasmachines  

 

• Geschikt voor koffie- en theeservies dat bestaat 
uit hotelporselein, roestvrij staal en gewone 
kunststoffen 

 

• Alleen te gebruiken in combinatie met alkalische 
reinigingsmiddelen 

 
 
Bijzondere eigenschappen: 
 

• Bijzonder effectief bij het verwijderen van 
tannineresten 

 

• Uiterst rendabel in combinatie met neodisher 

Alka 220 
 

• Met actief chloor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toepassing en dosering: 
 

neodisher D 20 kan worden gebruikt in 
professionele vaatwasmachines in combinatie 
met een alkalisch neodisher-reinigingsmiddel. 
De dosering bedraagt 1 – 3 ml/l neodisher D 20.  
 

neodisher D 20 wordt samen met een alkalisch 
neodisher-wasmiddel in de hoofdreiniging van het 
vaatwasserprogramma gedoseerd als er 
problemen zijn met het reinigen van koffie- en 
theevlekken.  
 

De combinatie van neodisher D 20 met het 
reinigingsmiddel neodisher Alka 220 heeft in de 
praktijk aangetoond een ideale combinatie te zijn, 
ook als het gaat om economische voordelen. De 
producten worden tijdens de hoofdreiniging samen 
gedoseerd. Hierbij kan de hoogte van de dosering 
van elk product worden aangepast op de mate van 
de verontreiniging die moet worden verwijderd. 
 
 
Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
 

• Alleen voor commerciële toepassingen.  
 

• Voordat u de producten vervangt, het 
doseersysteem inclusief zuigslangen met water 
spoelen. 

 

• De gebruiksoplossing neodisher D 20 moet in 
zijn geheel met water (bij voorkeur volledig 
zoutvrij) worden afgespoeld. 

 

• Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant 
van de vaatwasmachine. 

 

• Niet mengen met andere producten. 
 

• Niet overgieten in andere houders, flacons e.d. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.  
Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid. 
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Technische gegevens: 
 

pH-bereik 
10,9 - 11,1 (1 - 3 g/l bepaald in 
volledig ontzilt water, 20 °C) 

Dichtheid ca. 1,2 g/cm3 (20 °C) 

Viscositeit < 10 mPa s (concentraat, 20 °C) 
 

Bij gebruik van neodisher Alka 220 en 
neodisher D 20 als componenten (zie 
Toepassing en dosering) moeten voor het 
instellen van de gewenste concentratie de 
instructies in een speciale titratiehandleiding 
worden gevolgd. 
 
 
Ingrediënten: 
 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 
overeenkomstig EG-detergentiaverordening 
648/2004: 
< 5 % fosfaten 
5 - 15 % chloorhoudende bleekmiddelen  
 
 

Opslaginstructies: 
 

Bij de opslag moet een temperatuur tussen -20 
en 25 °C worden aangehouden.  
Tegen zonlicht beschermen.  
Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: 
zie opdruk op het etiket achter het symbool . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevaar- en veiligheidsinstructies: 
 

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de 
veiligheidsinformatiebladen.  
Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de 
rubriek ‘Service/Downloads’.  
 

Bij reglementair gebruik is het product 
onschadelijk in de zin van de toepasselijke 
richtlijnen voor de verwerking van 
voedingsmiddelen.  
 

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten 
verwijderen. Afvoer van productresten:  
zie veiligheidsgegevensblad. 
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