
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.drweigert.com 

neodisher® KN 

 

Neutraal speciaal 

naspoelmiddel voor 

afwasmachines 

 
Vloeibaar concentraat 

 

Toepassingsgebied: 
 

• Machinale naspoeling van servies, bestek, 

containers, transportbakken, apparatuur, 

chocoladevormen en bekers in alle 

voedselverwerkende bedrijven, bijvoorbeeld 

professionele keukens, slagerijen en bakkerijen  

 

 

Werkingscapaciteit: 
 

• Bij de juiste doseer- en spoeltemperatuur 

worden alle soorten vaat gelijkmatig bevochtigd 

en zonder druppels of strepen gedroogd 

• Geschikt voor alle materialen, zoals porselein, 

plastic, aluminium en roestvrij staal 

• In het bijzonder geschikt voor gebruik met 

zacht water 

 

 

Bijzondere eigenschappen:  
 

• Maakt een uitstekende droging mogelijk, zelfs 

van moeilijk te bevochtigen delen, bijv. van 

kunststof 

• Speciaal voor artikelen van polycarbonaat, bijv. 

chocoladevormen, geschikt (bevestigd in de 

pin-afdrukmethode op basis van DIN EN ISO 

22088-4) 

• Spaarzame dosering vanwege hoge 

concentratie 

 

 

Toepassing en dosering: 
 

Het automatische doseerapparaat bepaalt hoeveel 

neodisher KN er aan het naspoelwater wordt 

toegevoegd. De dosering is afhankelijk van de 

waterkwaliteit, het type en materiaal van het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behandelde vaatgoed en de naspoeltemperatuur. 

De optimale dosering van neodisher KN dient bij 

de inbedrijfstelling van de machine te worden 

ingesteld. 
 

Afhankelijk van de 

waterkwaliteit, het 

vaatwerk en de 

naspoeltemperatuur 

0,2 - 0,5 ml/l 

 

 

neodisher KN is bijzonder geschikt voor zacht 

water. In geval van hard of zouthoudend water is 

een speciale waterbehandeling aanbevolen voor 

een optimaal spoelresultaat. 

 

 

Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 

• Alleen voor professioneel gebruik. 

• Niet mengen met andere producten. 

• Voordat u de producten vervangt, het 

doseersysteem inclusief zuigslangen met 

water spoelen. 

• De bedieningsinstructies van de fabrikant 

van de vaatwasmachine moeten in acht 

worden genomen. 

• Niet overgieten in andere houders, flacons 

e.d. 

 

 

Technische gegevens: 
 

pH-waarde 
6 - 7 (0,2 - 0,5 ml/l, bepaald in 

volledig ontzilt water, 20 °C) 

Viscositeit  < 10 mPas (concentraat, 20 °C) 

Dichtheid ca. 1,0 g/cm3 (20 °C) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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® KN 

 

 

Ingrediënten: 
 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 
overeenkomstig EG-detergentiaverordening 
648/2004: 
< 5 % fosfonaten, 
bovendien conserveermiddel: 1,2-

benzisothiazool-3(2H)-on  

 

 

Opslaginstructies: 
 

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 

°C en 30 °C worden aangehouden. 

Bij juiste opslag 1 jaar houdbaar. Te gebruiken 

tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool 

. 

 

 

Gevaar- en veiligheidsinstructies:  
 

neodisher KN is geen gevaarlijke stof volgens 

de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. 
 

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. 
 

Verdere veiligheids- en milieu-informatie vindt u 

in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn 

beschikbaar op www.drweigert.com in de 

rubriek ‘Service/Downloads’. 
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