
neodisher® EM 
 
Folyékony emulgeáló ill. diszpergáló, habzást  
fékező hatású adalék speciális mosogatógépekhez 
OKBI/1917/2001. 
__________________________________________________________________________ 
 
Fő alkalmazási terület: A kozmetikai iparban gyógyszergyártásban, valamint a 

kutatólaboratóriumokban használt speciális mosogatógépekben a 
tisztítószerek emulgeáló, diszpergáló hatásának fokozása és a 
habzás fékezése. 

 
Tulajdonságok:  A neodisher EM a lúgos vagy savas mosogatószerekhez adagolva 

emulgeálja, ill. diszpergálja a fel nem oldott, vagy nehezen 
oldódó szennyeződéseket. Kiváló hatású szilárd szennyeződések, 
valamint parafinok, olajok, zsírok oldásában, vizes oldatban. A 
neodisher EM ezen kívül fékezi a mosogatószer habzását. 

 
 Az üveget és a nemesacélt, valamint az alumíniumot nem támadja 

meg. 
 A neodisher EM a víz keménységi fokától függetlenül kifejti 

hatását. 
 
Adagolás:  Speciális mosogatógépekben: 1-6 ml/l adagoló berendezésen 

keresztül, vagy kézzel. 
 Figyelem: Sav- vagy lúgálló anyagok esetén az előmosáshoz, 

vagy a főmosásnál a mosogatószerhez neodisher EM-et 
adagolunk. 

  
 Tápok:     neodisher LA  3-5 g/l és 
      neodisher EM  1-6 ml/l 
 
 Zsírok, olajak,  

parafinok, ásványolajok: neodisher A 8      3 g/l és 
     neodisher EM  1-6 ml/l 
 
Festékek és lakkok:  neodisher A 8      3 g/l és 
     neodisher EM  1-6 ml/l 
 
Élelmiszervizsgálat:  neodisher A 8      3 g/l és 
     neodisher TR 3     1 g/l és 
     neodisher EM  1-6 ml/l 
 
A termékek adagolása megfelelően programozott adagoló 
berendezéseken keresztül történik. Ajánlott neodisher EM-et 
lehetőleg a 35 ˚C hőmérséklet elérése után adagolni. 
 
A neodisher EM oldatait teljesen le kell öblíteni a tisztított 
eszközökről. 



Műszaki adatok:  Fajsúly (20 °C): 0,9 g/cm3 
 pH-érték: semleges 
 Viszkozitás: (koncentrátum 20 °C): <50 mPas 
 
Összetétel:  EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok: 
 >30 % nem ionos tenzidek 
 
Biológiai lebonthatóság: A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és 

tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án 
módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó 
rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai 
úton). 

 
Fiziológia:  A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott 

szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett az 
egészséget nem veszélyezteti. 

 
Tárolás:  Fagymentesen tárolandó. 
 
Veszélyek és   
balesetvédelmi előírások:  Az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében a 

termék nem minősül veszélyes anyagnak, ezért veszélyességi 
besorolással nem rendelkezik. 
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