
 
 
 
 
 
 
Naspoelmiddel voor de machinale 
reiniging van dierenkooien 
 

 
 
 
 
 
 

neodisher® PolyKlar 
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De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten.  
Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid. 

Toepassingsgebied: 
Naspoelen van dierenkooien en toebehoren 
evenals kooi-, opslag- en transportonderstellen in 
het kader van een machinaal reinigingsproces 
 
Vermogensspectrum: 
• Verbetert en versnelt het droogproces 

aanzienlijk, vooral van kunststof 
• Geschikt voor alle binnen de veehouderij 

gebruikelijke materialen, bijvoorbeeld 
polysulfon, polycarbonaat, polyfenylsulfon en 
polyetherimide 

 
Bijzondere eigenschappen: 
• Bevat geen tensiden en is zuur ingesteld, 

neutraliseert alkalische residuen 
• Uitstekende materiaalcompatibiliteit, 

voorkomt het ontstaan van 
spanningsscheuren tijdens het steriliseren. 

• Vanuit toxicologisch oogpunt onschadelijk 
 
Toepassing en dosering: 
neodisher PolyKlar wordt gebruikt in speciale 
reinigingsinstallaties voor dierenkooien en kooi-, 
opslag- en transportonderstellen. De dosering hangt 
o.a. af van het materiaal van de te spoelen 
voorwerpen en bedraagt 0,5 - 2,0 ml/l.  
 

Gebruik voor dosering passende doseertoestellen.  
 

Wij adviseren het reinigingsmiddel neodisher 
LaboClean FLA voor de machinale reiniging van 
dierenkooien en toebehoren volgens de alkalische 
methode en het reinigingsmiddel neodisher N voor 
de reiniging volgens de zure methode. 
 
Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
• Niet mengen met andere producten. 
• Voordat u de producten vervangt, het 

doseersysteem inclusief zuigslangen met 
water spoelen. 

• Alleen voor commerciële toepassingen. 
• Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant 

van de reinigingsinstallatie. 
• Neem de reinigingsinstructies van de fabrikant 

van dierenkooien en de aanbevelingen van de 

Werkgroep laboratoriumvoorbereiding (AK 
KAB) in de actuele uitgave van de AK KAB-
brochure "Reiniging van kooien in de 
veehouderij" in acht. 

 
Technische gegevens: 

pH-waarde 
3,6 - 3,2 ml/l (0,5 - 2 ml/l, bepaald 
in volledig ontzilt water, 20 °C)  

Dichtheid ca. 1,0 g/cm3 (20 °C) 
Viscositeit < 10 mPa s (concentraat, 20 °C) 
 
Ingrediënten: 
Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 
overeenkomstig EG-detergentiaverordening 
648/2004: 
< 5% polycarboxylaat 
tevens conserveringsmiddel 
(chloormethylisothiazolinon / 
methylisothiazolinon) 
 
Opslaginstructies: 
Het product moet bij een temperatuur tussen 0 en 
30 °C worden bewaard. Bij juiste opslag 3 jaar 
houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op 
het etiket achter het symbool . 
 
Gevaren- en veiligheidsinstructies  
Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de 
veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar 
op www.drweigert.nl in de rubriek 
‘Service/Downloads’. 
 

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten 
verwijderen. Afvoer van productresten: zie 
veiligheidsgegevensblad. 
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