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BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

 

Machinale reiniging van glaswerk en toebehoren in laboratoria voor de voedingsmiddelentechnologie 

en, ondermeer, de cosmetica- en farmaceutische industrie. 

 

EIGENSCHAPPEN: 

 

 Alkalisch middel met een hoog aandeel emulgatoren en dispergeermiddelen 

 Verwijdert oliën, vetten, harsen, paraffine en organische kleurstoffen. 

 Boven 30 
0
C geen schuimvorming 

 Geschikt voor roestvaststaal, edelmetalen en borosilicaatglas 

 Geschikt voor alle waterhardheden 
  

DOSERING/GEBRUIK: 

 

 Algemeen: 2 - 5 g/l 

 

 
Gebruikssuggesties: 
 
Verwijdering van harsen, paraffine, oliën en vetten, alsmede hier van afgeleide producten: 

 
Reiniging : neodisher® LaboClean LA, 2-5 g/l. 
Temperatuur : 60 –95 

0
C. 

Neutralisatie : neodisher® N, 2 ml/l. 
 
Bij harsen en andere hardnekkige restanten kan eventueel een voorreiniging met neodisher® LM3  
plaatsvinden. 
 
Verwijdering van olie, vet, zalf en crème: 
 

Reiniging : neodisher® LaboClean LA, 2-5 g/l. 
Temperatuur : tot 95 

0
C. 

Neutralisatie : neodisher® N, 2 ml/l. 
 
Voor versterking van de emulgerende werking kan, indien nodig, neodisher® EM toegevoegd worden. 

 
Bij koudschuimende olie- en vetresten en machines met een koudwaterinloop kan, indien nodig, 
neodisher® ontschuimer S gedoseerd worden. 
 
Verwijdering van organische kleurstoffen: 
 

Reiniging : neodisher® LaboClean LA, 3 g/l. 
Temperatuur : tot 95 

0
C. 

Neutralisatie : neodisher® N, 2 ml/l. 
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NB: 

 

NIET GESCHIKT voor aluminium, eloxaal en lichtmetaal legeringen. 

 
Natronglas kan in de loop van de tijd dof worden. 

 

Gebruiksoplossing na afloop goed wegspoelen 

 

Niet vermengen met andere producten! 

 

Alleen voor beroepsmatig gebruik! 

 

PRODUCTGEGEVENS: 

 

Verschijningsvorm: poedervormig 

Stortgewicht: 1.075 -1.125 g/l 

pH ( in gedemineraliseerd water 

bij 20 C) 2 – 5 g/l: 

12,0 – 12,8 

Houdbaarheid: 24 maanden (zie opslagcondities!) 

 

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):  

 

 < 5% polycarboxilaten, nietionische tenside 

 15 – 30 % 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: Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige 
omstandigheden verklonteren en aan werkzaamheid verliezen. 
 

Aanwijzigingen voor gezamenlijke 
opslag: 

- 
 

Minimum / maximum temperatuur: zie etiket. 

Overig: Niet blootstellen aan direct zonlicht. 
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BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:  

 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 

Gevarensymbool: C   bijtend 

Bevat:    natriumhydroxide, dinatriummetasilicaat 

Bijzondere gevaren: R 35   Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

R 37   Irriterend voor de ademhalingswegen. 

Veiligheidsaanbevelingen:  

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). 

 Lege verpakkingen (eventueel met productresten) 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)! 

 

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): 

 

Concentraat:  

Saneringsinspanning: 

Schadelijk voor in water levende organismen 

B 

Gebruiksoplossing: 

Saneringsinspanning: 

Weinig schadelijk voor in water levende organismen 

B 

 

VERPAKKING(EN): 

 

Bestelnummer: Verpakkingsvorm: 

410681   4 x 3 kg 

 

Versie: 07-09-2011 (vervangt versie: 04-08-2008) 

 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 

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

www.drweigert.nl ! 


