
PRODUCT-INFORMATIEBLAD 

 

neodisher® LaboClean FT  
 

 

Reinigingsmiddel met oxiderende werking 

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker 
niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. 
Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet 
aansprakelijk worden gesteld  voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.  
Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven. 
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BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

 

Machinale reiniging van laboratoriumglaswerk in de microbiologie, virologie, nucleaire 

geneeskunde en in de voedingsmiddelen- en verfindustrie. 

Tevens voor glaswerk in apotheken. 

 

EIGENSCHAPPEN: 

 

 Bevat geen tensiden 

 Verwijdert voedingsbodemresten, bloed, eiwit, radioactieve besmettingen, resten van 

weefselculturen en celbodems. 

 Bijzonder geschikt voor het reinigen van glaswerk voor weefselculturen alsmede voor 

toepassingen in de microbiologie en nucleaire geneeskunde waarbij geen deeltjes op het 

materiaal achter mogen blijven. 

 Oxidatieve werking dankzij de aanwezigheid van actiefchloor 

 Geschikt voor glas, keramiek, kwarts en kunststof 

  

DOSERING/GEBRUIK: 

 

 Algemeen:  3 – 4 ml/l 

 

 Reiniging van kweekglazen, reageerbuizen en infuusflessen: 

o Reiniging: 3 - 4 ml/l  neodisher® LaboClean FT  

bij een temperatuur van 80 – 85 C 

o Neutralisatie: 2-3 ml/l  neodisher® N of neodisher® Z  

  

 Verwijderen van voederresten: 

o Voorspoeling: indien nodig 0,1 ml/l neodisher® EM toevoegen 

o Reiniging: 2 - 3 ml neodisher® FT, indien nodig 0,1 ml/l neodisher® EM 

toevoegen 

o Neutralisatie: 1- 2 ml neodisher® N 

 

 Verwijderen van groenten- en fruitresten: 

o Voorspoeling: 2 ml/l neodisher® FT (koud) 

o Reiniging: 3 - 4 ml neodisher® FT bij een temperatuur van 60 – 85 0C 

Bij schuimvorming neodisher® ontschuimer S toevoegen. 

o Neutralisatie: 1- 2 ml neodisher® N 

               

 Verwijderen van textielverfstoffen: 

o Voorspoeling bij alkalische kleurstoffen : 1 g/l neodisher® Super 

o Voorspoeling bij andere kleurstoffen : 2 ml/l neodisher® FT 

o Reiniging: 3 – 4 ml neodisher® FT bij een temperatuur van ca. 70 C 

o Neutralisatie: 1- 2 ml/l neodisher® N 

 

Gebruik voor de reinigingsfase bij voorkeur water met een totale hardheid van maximaal 

5 0d (1 mmol/l) 
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NB: 

 

NIET GESCHIKT voor licht- en bontmetaal. 

 

Gebruiksoplossing na afloop goed wegspoelen (bij voorkeur met RO- of demiwater) 

 

Niet vermengen met andere producten! 

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met 

water doorspoelen (let ook op de instructies van de fabrikant van de machine). 

 

Alleen voor beroepsmatig gebruik! 

 

 

PRODUCTGEGEVENS: 

 

Verschijningsvorm: vloeibaar 

S.g. (bij 20 C): 1,3 g/ cm3 

pH ( in gedemineraliseerd water 

bij 20 C) 3-4 ml/l: 

 

11,8 – 12,2 

Viscositeit (concentraat, 20 C): < 50 mPas 

Houdbaarheid: 12 maanden (zie opslagcondities!) 

Bruikbaar tot: Zie de vermelding na het symbool  

 

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):  

 

 < 5 % bleekmiddel op chloorbasis 

 5 – 15 % fosfaten 

 

 

HANTERING EN OPSLAG: 

 

Advies voor veilig hanteren: De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het 

omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. 

Bij correct gebruik zijn verder geen speciale 

voorzorgsmaatregelen vereist. 

Opslag: Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften 

Aanwijzigingen voor 

gezamenlijke opslag: 

- 

 

Minimum / maximum 

opslagtemperatuur: 

Tussen 0 en 25 oC 

Overig: Niet blootstellen aan direct zonlicht. 

 

Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er 

kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen! 
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GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):  

 

UN nummer: 1719 

BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF (N.E.G.), 8-II,   (natriumhypochloriet, kalium- en/of 

natriumhydroxide) 

 

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET 

GECONCENTREERDE PRODUCT:  

 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 

Gevarensymbool: C  bijtend 

N  milieugevaarlijk 

Bevat:   kaliumhydroxide, natriumhypochloriet 

   (1- 5% actiefchloor) 

Bijzondere gevaren: R 35   Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

R 50   Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. 

Veiligheidsaanbevelingen: S 50  Niet vermengen met Zuur 

S 26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met    

   overvloedig water afspoelen en deskundig medisch 

   advies inwinnen. 

S 27 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met 

  veel water 

S36/37/39      Draag geschikte beschermende kleding,   

  handschoenen en een beschermingsmiddel voor de 

  ogen/voor het gezicht. 

S 45 Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt,     

                  onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk  

                  hem dit etiket tonen). 

S 61              Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale   

                  instructies/veiligheidskaart . 

Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als  

chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften  

en eventuele plaatselijke verordeningen.  

Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en 

dienovereenkomstig afgevoerd worden.  

Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)! 
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WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): 

 

Concentraat + Gebruiksoplossing:  

Saneringsinspanning: 

Weinig schadelijk voor in water levende organismen 

B 

 

VERPAKKING(EN): 

 

Bestelnummer:  Verpakkingsvorm: 

410030 

410026 

410033 

12 kg 

25 kg 

5 l (compact can) 

 

Versie: 07-09-2011 (vervangt versie: 01-06-2011) 

 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze 

website www.drweigert.nl! 

 


