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neodisher® GRM 

Speciaal reinigingsmiddel voor 

de basisreiniging van 

serviesgoed  
 

Poeder 

 

Toepassingsgebied: 
 

• Handmatige en machinale basisreiniging van 

serviesgoed in alle voedselverwerkende 

bedrijven, zoals professionele keukens, 

slagerijen en bakkerijen  

• Ook geschikt voor machinereiniging van 

laboratoriumglaswerk in industriële laboratoria, 

voor de reiniging van friteuses, binnenwerk van 

machines en afvoeren.  

 

Werkingscapaciteit: 
 

• Bijzonder effectief bij het verwijderen van alle 

soorten voedselresten, met name 

zetmeelafzettingen en ingedroogde of moeilijk 

te verwijderen voedselresten  

• Verwijdert ook andere organische resten (bijv. 

teer en bitumen bij het reinigen van 

laboratoriumglas)  

• Geschikt voor vaat van porselein met decor 

onder glas, roestvrij staal, laboratoriumglas en 

alkalibestendige kunststof  

• Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en 

lichtmetaallegeringen  
 

 

Bijzondere eigenschappen: 
 

• Intensieve reinigingsprestaties, lost 

zetmeelresten en andere voedselresten snel 

en automatisch op 

• Universeel gebruik in de machine en in het 

dompelproces zoals vereist 

• Geurloos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing en dosering: 
 

Basisreiniging van serviesgoed in 

dompelbad: 

neodisher GRM in een concentratie van 10 - 30 

g/l oplossen in koud tot warm water. De vaat ca. 

15 min. in de oplossing laten. Niet langer laten 

inwerken dan absoluut noodzakelijk is. Zet de 

vaat vervolgens in de vaatwasser en reinig deze 

om de neodisher GRM-toepassingsoplossing 

volledig te verwijderen. 
 

Basisreiniging van vaat in afwasmachines of 

de vaatwasser zelf:  

Afhankelijk van de mate van vervuiling wordt 10 

- 30 g/l neodisher GRM in de verwarmde 

wastank (50 - 60°C) van de vaatwasser 

gedoseerd. Daarna wordt het programma 

gestart. In geval van zware vuilophopingen, 

moet het proces mogelijk worden herhaald.  
 

Gebruik bij waterverversingsmachines 

neodisher GRM in plaats van het normale 

afwasmiddel. Voor een goede oplossing het 

afwasmiddel direct op de deur doseren en niet 

in de doseerklep. 
 

Als neodisher GRM wordt gebruikt in een 

meertanksvaatwasser, bijvoorbeeld in een 

transportbandvaatwasser, vindt handmatige 

dosering plaats in alle wastanks. De 

basisreiniging van de vaat moet met de laagste 

transportsnelheid worden uitgevoerd.  
 

Controleer bij de basisreiniging in vaatwassers 

met een enkele tank of meerdere tanks bij het 

uitnemen van de vaat of de spoeling met 

schoon water voldoende was of dat er door de 

hoge wasmiddeldosering alkalische resten in de 

vorm van strepen op de vaat zijn 

achtergebleven. Als dit het geval is, moet alle 

betroffen vaat zonder extra afwasmiddel in een 

vers gevulde vaatwasser worden teruggeplaatst 

en worden gespoeld.  
 

Bij de basisreiniging in de afwasmachine 

vermindert de beginconcentratie van neodisher 



 

 

 

 

 

 

 

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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neodisher® GRM 

 GRM door de hoeveelheid spoelwater na 

verloop van tijd. neodisher GRM moet daarom 

dienovereenkomstig opnieuw worden 

gedoseerd. 

 

Reiniging van laboratoriumglas: 

Voor de reiniging van laboratoriumglas in 

vaatwassers voor laboratoria wordt 3 - 5 g/l 

neodisher GRM bij 50 - 90°C gedoseerd.  

 

Reiniging van friteuses: 

De friteuse met water vullen, neodisher GRM 

met een concentratie van 10 g/l toevoegen, 

laten oplossen en verwarmen. Na een korte 

inwerktijd grondig met water naspoelen. 

  

Reiniging van een afvoer: 

Om de afvoer te reinigen, 30 g/l neodisher GRM 

in koud tot warm water oplossen. Giet de 

oplossing vervolgens in de afvoer en daar 

gedurende ca, 1 uur laten inwerken. Spoel de 

afvoer daarna met voldoende water door.   
 

Basisreiniging van 

serviesgoed - dompelbad 

10 - 30 g/l 

Basisreiniging van 

serviesgoed - machinaal 

10 - 30 g/l 

Reiniging van 

laboratoriumglas 

3 – 5 g/l 

Reiniging van friteuses 10 g/l 

Reiniging van een afvoer  30 g/l 
 

 

Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
 

• Alleen voor professioneel gebruik.  

• Voor een zuinige en gecontroleerde dosering 

wordt het gebruik van doseerhulpmiddelen 

aanbevolen, zoals een maatbeker. 

• In geval van een waterhardheid > 3°d, is het 

raadzaam om eenwaterontharder aan te 

schaffen om verkalking te voorkomen en het 

verbruik van wasmiddel te verminderen.  

• De neodisher GRM-gebruiksoplossing moet in 

zijn geheel met water worden afgespoeld. 

• Als er verkalking van de machine optreedt, moet 

deze worden verwijderd met de ontkalker 

neodisher special plus.  

• De aanwijzingen en bedieningsinstructies van 

de fabrikant van de vaatwasmachine dienen in 

acht te worden genomen 

• Niet mengen met andere producten. 

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

 

Technische gegevens: 
 

pH-bereik 
12,3 - 12,9 (1 - 3 %, bepaald in 

volledig ontzilt water, 20 °C) 

Stortgewicht ca. 1.080 – 1.130 g/l 

Titreerfactor 
0,10 (conform de titreerhandleiding 

van neodisher) 

 

Ingrediënten: 
 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 

overeenkomstig EG-detergentiaverordening 

648/2004: 

< 5 % niet-ionische tensiden 

15 - 30 % fosfaten 

 

Opslaginstructies: 
 

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 

0 °C en 30 °C worden aangehouden. Deksel na 

het uitnemen van het product weer sluiten! Het 

product kan onder invloed van vocht klonteren 

en aan werkzaamheid inboeten. Bij juiste opslag 

2 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.com 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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