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neodisher® K 

Specjalny produkt o działaniu 
pochłaniającym zapachy  
 
 
Płynny koncentrat 
 
 
Obszary zastosowania: 
 

• Do stosowania w urządzeniach do utylizacji 
mokrych odpadów i kontenerach na śmieci   

 
Zakres działania: 
• Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy w 

urządzeniach do utylizacji mokrych odpadów i 
kontenerach na śmieci  

 
Szczególne właściwości: 
 

• Dzięki właściwościom odwaniającym eliminuje 
nieprzyjemne zapachy  

• Środek niskopieniący 

• Neutralne pH 
 
Użycie i dozowanie: 
 

W urządzeniach do utylizacji mokrych odpadów 
lub kontenerach na śmieci stosuje się dawkę 
preparatu neodisher K 0,5–1 ml/l. Możliwe 
zastosowanie ciągłe lub jednorazowe np. w 
kontenerach na śmieci. 
 
Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
 

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  
• Dla ekonomicznego i bezpiecznego dozowania 

produktu zaleca się stosowanie automatycznych 
dozowników lub akcesoriów pomocniczych, takich jak 
miarki. Należy się z nami skontaktować. 

• Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą 
system dozujący włącznie z wężami zasysającymi. 

• Należy przestrzegać wskazówek oraz instrukcji 
obsługi producentów urządzeń do utylizacji mokrych 
odpadów. 

• Nie mieszać z innymi produktami. 
• Nie przelewać produktu do innych pojemników, 

butelek itp. 
 

 
 
 
Dane techniczne: 
 

Wartość pH 
 5,8–6,0 (0,5–1 ml/l, określona 
w wodzie demineralizowanej, 20°C) 

Gęstość  ok. 1,0 g/cm³  
Lepkość < 50 mPa s (koncentrat, 20°C) 

 
Skład: 
 

Zawartość składników według Rozporządzenia 
WE 648/2004 w sprawie detergentów: 
 5–15% kationowe środki powierzchniowo 
czynne, niejonowe środki powierzchniowo 
czynne 
ponadto substancje zapachowe (limonen, 
benzoesan benzylu, kumaryna, linalol) 
 
Magazynowanie: 
 

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.  
Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość 
produktu wynosi do 2 lat. Data ważności produktu 
jest podana na etykiecie za symbolem . 
 
Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności: 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska znajdują się w kartach charakterystyki.  
Są one dostępne na stronie www.drweigert.pl w 
części „Pliki do pobrania”.  
 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z 
zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu 
dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.  
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady 
tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek 
produktu: patrz karta charakterystyki. 
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Informacje w niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku wykonania własnych 
kontroli i prób. Na tej podstawie nie można przyjmować żadnych wiążących prawnie zapewnień o określonych właściwościach. 

 


