
neodisher® LaboClean FLA 
 
Erősen lúgos kémhatású, folyékony gépi mosogatószer speciális célokra 
OKBI/563/2000. 
___________________________________________________________________________ 
 
Eltávolítja az alábbiakat:  
 
Vér, fehérje, élelmiszer-maradékok, vegyszerek. 
 
Fő alkalmazási területek: 
 
Egészségügyi, biológiai és vegyi laboratóriumok, valamint élelmiszeripari laborok. 
 
A neodisher LaboClean FLA nagy mennyiségű lúgos és diszpergáló hatóanyagokat tartalmaz. 
A nemesacélt, a kerámiát és a műanyagokat nem támadja meg. Tenzideket nem tartalmaz. 
Alumínium, eloxál és könnyűfém ötvözetek tisztítására nem alkalmas. 
 
Adagolás: 2 - 6 ml/l lúgálló adagolón keresztül. 
 

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 
 
Élelmiszeripar, ásványolaj-ipar, 
kozmetikai ipar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festékipar 
 
 
 
 
 
 
Sörfőzdék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az alábbiak eltávolítására: 
zsírok, olajak, keményítő 
 
Tisztításhoz : 4 ml/l neodisher LaboClean FLA 
Hőmérséklet: 60 - 95 °C 
esetleg 1 - 3 ml/l neodisher EM hozzáadása 
 
Semlegesítés: 2 ml/l neodisher N 
vagy 
Öblögetés: 0,5 - 1 ml/l neodisher TS 
 
 
Az alábbiak eltávolítására: 
szerves festékanyagok 
 
Tisztítás: 4 ml/l neodisher LaboClean FLA 
Hőmérséklet: 95 °C-ig 
Semlegesítés: 2 ml/l neodisher N 
 
 
Az alábbiak eltávolítására: 
Komlógyanta és sör-maradékok, élesztő és cefre 
 
Tisztítás: 4 ml/l neodisher LaboClean FLA 
Hőmérséklet: 95 °C-ig 
Semlegesítés: 2 ml/l neodisher N



 
MŰSZAKI ADATOK 
 
EG-ajánlás szerinti hatóanyagok: 
5 - 15 %  polikarboxilátok, NTA (só) 
Egyéb komponensek: alkáliák 
 
Fajsúly (20 °C): 1,4 g/cm3 
pH-érték (20 °C-os ioncserélt vízben) 2 - 6 ml/l: 12,2 - 12,9 
Viszkozitás (20 °C-os koncentrátum): kb. 10 mPas 
Titrálási faktor: 0,35 (neodisher titrálási útmutató szerint meghatározva) 
Tárolás: Fagytól védve tárolandó. 
 
Fiziológia 
A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű 
használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek LMBG). 
 
 
VESZÉLYEK ÉS BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
 
Az 1986.08.26-án kelt veszélyes anyagokról szóló rendelet és annak 1993.10.26--i 
módosítása értelmében a termék feltüntetendő veszélyességi besorolása: 
 
C - maró hatású 
> 5 % folyékony káliumhidroxid 
 
Veszélyek: 
R 35 - Súlyos égési sérülést okoz. 
 
Balesetvédelmi ajánlások: 
 
S  2 Gyermekektől elzárva tartandó. 
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel alaposan öblítse ki és kérje ki orvos tanácsát. 
S 27 A termékkel szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. 
S28 Ha bőrrel érintkezik, bő vízzel azonnal öblítse le. 
S 36/37/39  Védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő viselete kötelező. 
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost, az orvosnak mutassa meg a 

csomagoláson látható címkét.  


