
neodisher® LM 10 
 
Folyékony tisztító- és fertőtlenítőszer 
kézi tisztításhoz és fertőtlenítéshez 
OKBI/812/2000. Biocid reg. szám: BT 161007 
__________________________________________________________________________ 
 
Fő alkalmazási terület:  Biológiai, egészségügyi és élelmiszergazdasági laborüvegek és 

más laboreszközöké kézi tisztítása és fertőtlenítése. 
 Állatketrecek kézi tisztítása, merítéses módszerrel. 
 
Tulajdonságok:  A neodihser LM 10 folyékony, lúgos kémhatású, dekontamináló 

és fertőtlenítő tulajdonságú tisztítószer. 
 A neodisher LM 10 habzásmentes tisztítószer, ezért előmosáshoz 

is alkalmazható, amit öblítés nélkül is követhet a fő, (gépi) mosás. 
  
 A neodisher LM 10 rádioaktív maradékokkal szennyezett tárgyak 

dekontaminálására is kiválóan bevált. Maradéktalanul eltávolítja 
a szerves eredetű szennyeződéseket is. Állatketrecek és azok 
tartozékainak fertőtlenítésére is alkalmas. 

 
 A neodihser LM 10 aktívklórt tartalmaz, baktericid, fungicid és 

vírusinkativáló hatású termék. Baktericid és fungicid hatását 
szakértői vélemények igazolják (GD 4401/2-86). 

 
 A neodisher LM 10 oldatai nem támadják meg az üveget, a 

kerámiát és a porcelánt. Amennyiben gumi, műanyagok és fémek 
tisztítására alkalmazzák, használat előtt meg kell győződni arról, 
hogy e tárgyakat nem támadja-e meg. 

 
 A neodisehr LM 10 bármely keménységi fokú vízben 

használható. 
 
Adagolás:  Merítéses tisztítás és fertőtlenítés: 
 átlagos szennyezettség:    2 %-os koncentráció 
 erős szennyezettség:    5 %-os koncentráció 
 rendkívüli mértékű szennyezettség: 20 %-os koncentráció 
 
 2 - 5 órán át, szükség esetén egy éjszaka. 
 A neodisher LM 10 oldatati használat után alaposan le kell 

öblíteni. 
 
Műszaki adatok:  Fajsúly (20 °C):  1,2  g/cm3 
 pH-érték (20 °C-os ionmentes vízben) 2 - 20 %: 12,2 - 13,9 
 Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 10 mPas 
 Titrálási faktor: 1,90 (neodisher titrálási módszer szerint) 



 
Összetétel:  EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok: 
 < 5 % klór bázisú fehérítő (nátriumhypoklorid) 
 5 - 15 % foszfátok 
 Egyéb komponensek: alkáliák 
 
Fiziológia:  A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott 

szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a 
német élelmiszertörvénynek (LMBG). 

 
Tárolás:  - 5 °C alatti hőméársékleten fagyérzékeny. A termék érzékeny a 

hőre és a napsugárzásra. Hűvös helyen 1 évig eltartható. 
 
Veszélyek és   
balesetvédelmi előírások:  Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete  

értelmében: 
 veszélyességi fok C: maró hatású 
 2 - 5 % folyékony káliumhidroxidot és < 5 % aktívklórt tartalmaz 
  
 Veszélyforrások: 
 R 31 -      Savakkal érintkezve mérgező gáz (klórgáz) termelődik. 
 R 34 -      Égési sérülést okoz. 
 
 Balesetvédelmi előírások:  
 S   2      Gyermekektől elzárt helyen tárolandó. 
 S 26   Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és 

                  forduljon orvoshoz. 
 S 27    A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell 

vetni. 
 S 28     Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel. 
 S36/37/39 Védőöltözet, védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő  

       használata kötelező. 
 S 45    Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost 

(az  
                 orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét). 

  
 


