
PRODUCT-INFORMATIEBLAD 

 
neodisher

®
 ProTech 9 

 

reinigingsmiddel 

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. 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.  
U:\Jolmers\PI-bladen\PI-bladen (Word)\Weigert\neodisher ProTech 9 (140911).docx Pagina 1 van 2 

Dr. Weigert Nederland BV 

Postbus 865 

9400 AW ASSEN 

Tel.: 0592 319 393 

Fax: 0592 310 117 

e-mail: info@drweigert.nl 

web site: www.drweigert.nl 

 

 

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

 
Printplatenindustrie en voor metaaloppervlaktebehandeling. 

 

 

EIGENSCHAPPEN: 

 

 Mildalkalisch karakter 

 Speciaal bedoeld voor het verwijderen van vloeimiddel en stof 

 Door aangepaste receptuur goede bevochtigende en schuimremmende eigenschappen 

 Bevat geen oxiderende of siliconenbestanddelen 

 Geschikt voor alkalibestendige metalen en kunststoffen 

  

 

DOSERING/GEBRUIK: 

 

 1 - 3 ml/l via een doseerapparaat 

 

Voor het reinigen van materiaal dat vervuild is met in een alkalische oplossing oplosbare stoffen of met 

dispergeerbare en emulgeerbare deeltjes: 

 

Dosering van 3 ml/l neodisher ® ProTech 9 in onthard water 

Temperatuur reinigingsfase tussen 60 en 85 
0
C 

Om de droging te verbeteren kan aan het laatste spoelwater een naspoelmiddel  

(neodisher® Bioklar)gedoseerd worden 

 

N.B.: 

 

GEBRUIKSOPLOSSING NA AFLOOP goed naspoelen (bij voorkeur met demiwater) 

 

Niet vermengen met andere producten! 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

 

Verschijningsvorm: vloeibaar  

S.g. (bij 20 C): 1,4 g/ cm
3
 

pH ( in gedemineraliseerd water 

bij 20 C) 1 - 3 ml/l: 

11,0 – 12,0 

Viscositeit (concentraat, 20 C): < 50 mPas 

Houdbaarheid: 24 maanden (zie opslagcondities!) 

 

WERKZAME STOFFEN (conform richtlijn 89/542/EG):  

 

 < 5% niet ionische tenside, kationische tenside, amfotere tenside 

 15 – 30 % fosfaten 
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OPSLAGCONDITIES: 

 

Minimum / maximum temperatuur voor opslag: zie etiket. Niet blootstellen aan direct zonlicht. 

 

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE 

PRODUCT:  

 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 

Gevarensymbool: C   bijtend 

Bevat: dinatrium- en kaliummetasilicaat 

Bijzondere gevaren: R 34   Veroorzaakt brandwonden. 

 

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). 

 

 

 

 

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): 

 

Concentraat + Gebruiksoplossing:  

Saneringsinspanning: 

Weinig schadelijk voor in water levende organismen 

B 

 

VERPAKKING(EN): 

 

Bestelnummer: Verpakkingsvorm: 

401133 5 L (compact can) 

 

Versie: 14-09-2011 (vervangt versie: 06-04-2006) 

 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 

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

website www.drweigert.nl! 
 

 

 

 


