
 
 
 
 
 
 
Środek płuczący do maszynowej 
obróbki klatek dla zwierząt 
 

 
 
 
 
 
 

neodisher® PolyKlar 
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Informacje w niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób.  
Na tej podstawie nie można przyjmować żadnych wiążących prawnie zapewnień o określonych właściwościach. 

Obszary zastosowania: 
Mycie klatek dla zwierząt oraz akcesoriów takich 
jak stojaki klatek, sprzęt do przechowywania 
i transportu podczas obróbki maszynowej. 
 
Zakres działania: 
• Znacznie poprawia i przyspiesza schnięcie, 

w szczególności materiałów z tworzywa 
sztucznego. 

• Nadaje się do typowych materiałów 
stosowanych w hodowli zwierząt, np. 
polisulfonu, poliwęglanu, polifenylosulfonu 
i polieteroimidu. 

 
Szczególne właściwości: 
• Nie zawiera tenzydów o właściwościach 

kwasowych, neutralizuje pozostałości 
zasadowe. 

• Doskonała kompatybilność materiałowa, 
zapobiega powstawaniu rys podczas 
sterylizowania. 

• Niegroźny pod względem toksykologicznym. 
 
Użycie i dozowanie: 
neodisher PolyKlar jest stosowany w specjalnych 
urządzeniach do mycia klatek dla zwierząt 
i akcesoriów typu stojaki klatek, sprzęt do 
przechowywania i transportu. Dozowana ilość zależy 
m.in. od materiału płukanego przedmiotu i wynosi 
0,5‒2,0 ml/l.  
 

Do dozowania należy stosować odpowiednie 
urządzenia dozujące.  
 

Do maszynowego mycia klatek dla zwierząt 
i akcesoriów zalecamy stosowanie środka 
myjącego neodisher LaboClean FLA w obróbce 
alkalicznej i środka myjącego neodisher N 
w obróbce kwasowej. 
 
Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
• Nie mieszać z innymi produktami. 
• Przed zmianą produktu należy przepłukać 

wodą system dozowania z wężami ssącymi. 
• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

• Należy przestrzegać instrukcji obsługi 
producentów urządzeń do mycia. 

• Należy przestrzegać zaleceń producentów 
klatek dla zwierząt oraz zaleceń grupy 
roboczej ds. przygotowywania klatek (AK 
KAB) w aktualnej broszurze AK KAB 
„Przygotowanie klatek w hodowli zwierząt”. 

 
Dane techniczne: 

Wartość pH 
3,6–3,2 m/l (0,5–2 ml/l, określona 
w wodzie demineralizowanej, 
20°C)  

Gęstość ok. 1,0 g/cm3 (20°C) 
Lepkość < 10 mPa s (koncentrat, 20°C) 
 
Skład: 
Zawartość składników środka myjącego według 
rozporządzenia w sprawie detergentów 
WE 648/2004: 
< 5% polikarboksylany 
ponadto środek konserwujący 
(metylochloroizotiazolinon/metyloizotiazolinon) 
 
Magazynowanie: 
Należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 
30°C. W prawidłowych warunkach można 
przechowywać do 3 lat. Termin przydatności: 
patrz nadruk na etykiecie za symbolem . 
 
Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:  
Informacje dot.  bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. 
Są one dostępne na stronie www.drweigert.com/pl 
w części „Pliki do pobrania”. 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady 
tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek 
produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie 
charakterystyki. 
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