
neodisher® LaboClean LA 
 
Por alakú, lúgos gépi mosogatószer speciális célokra 
OKBI/562/2000. 
___________________________________________________________________________ 
 
Az alábbiak eltávolítására 
 
olajok, zsírok, gyanták, paraffinok, szerves festékek, színezékek 
 
Fő alkalmazási területek 
 
élelmiszeripari, kozmetikai és gyógyszerészeti laboratóriumok, ásványolaj-ipari és más ipari 
laboratóriumok 
 
A neodisher LaboClean LA emulgátorokat és diszpergáló hatóanyagokat, valamint lúgokat 
tartalmaz. Alumínium, eloxál és könnyűfém ötvözetek tisztítására nem alkalmas. A 
boroszilikát-üvegeket nem támadja meg, a nátron-üvegek idővel homályossá válhatnak. A 
neodisher LaboClean LA bármely keménységű vízben használható. 
 
Adagolás: 2 - 5 g/l 
 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
Élelmiszeripar Az alábbiak eltávolítására: 
 Gyanták, paraffinok, olajak és zsírok, valamint ezek 

készítményei. 
 Mosogatás: 2 - 5 g/l neodisher LaboClean LA 
 Hőmérséklet: 60 - 95 °C 
 
 Gyanták és más makacs szennyeződések eltávolításához 

esetleg neodisher LM 3-al végzett előmosás elvégzése 
szükséges. 

 Semlegesítés: 2 g/l neodisher N 
 
Ásványolaj-ipar, 
kozmetikai és gyógyszeripar Az alábbiak eltávolítására: 
 Olajok, zsírok, balzsamok, krémek. 
 Mosogatás: 2 - 5 g/l 
 Hőmérséklet: 95 °C-ig 
 
 Az emulgáló hatás fokozására neodisher EM adható az 

oldathoz. 
 
 A hidegen is könnyen habzó olajok és zsírok esetén, a 

hidegvizes betáplálású mosogatógépekben neodisher 
Entschäumer S használata ajánlott. 

 Semlegesítés: 2 g/l neodisher N 



 
Festékipar Az alábbiak eltávolítására: 
 szerves festékanyagok, pl.: azo- és cianinfestékek. 
 Mosogatás: 3 g/l neodisher LaboClean LA 
 Hőmérséklet: 95 °C-ig 
 Semlegesítés: 2 g/l neodisher N 
 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok: 
<      5 % polikarboxilátok, nem ionos tenzidek 
15 - 30 % foszfátok 
Egyéb komponensek: alkáliák, karbonátok, szilikátok. 
 
Ömlesztett súly: 995 - 1.045 g/l 
 
pH-érték (20 °C-os, ioncserélt vízben) 2 - 5 g/l: 12,0 - 12,5 
 
Titrálási faktor: 0,17 (neodisher titrálási útmutató szerint) 
 
Biológiai lebonthatóság: 
A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és tisztítószerekről szóló 
törvénynek valamint az 1977.01.30-án módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát 
szabályozó rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai úton). 
 
Fiziológia:  
A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű 
használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek LMBG). 
 
Tárolás: A csomagolást minden esetben zárjuk le. Nedvességtől védett helyen tárolandó. 
 
VESZÉLYEK ÉS BALESETVÉDELMI AJÁNLÁSOK: 
Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében a termék: 
C: -  maró hatású 
> 5 % szilárd nátriumhidroxidot tartalmaz 
 
Veszélyforrások: 
R 35  -      Súlyos égési sérülést okoz. 
 
Balesetvédelmi ajánlások:  
S   2  Gyermekektől elzárt helyen tárolandó. 
S 22 A port nem szabad belélegezni. 
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. 
S 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).  


