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BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 

 

Naspoeling bij bedpanspoelers met stoomdesinfectie. 

 

EIGENSCHAPPEN: 

 

 Zwak zuur karakter 

 Utstekend kalkbindend vermogen en bevochtigingseigenschappen. 

 Correct gebruik voorkomt verkalking in de nozzles en aanslag in de leidingen van de stoomopwekker. 

 Bruikbaar bij alle waterhardheden 
  

DOSERING/GEBRUIK: 

 

 0,5 – 1,5 ml/l (afhankelijk van waterhardheid), 

dosering via een ingebouwd doseerapparaat. 

 

Bij hardnekkige vervuiling adviseren wij extra gebruik te maken van neodisher® SBR 

 

 

N.B.: 

 

Doseersysteem en stoomopwekkers (incl. leidingen) dienen zuurbestendig te zijn.  

Niet vermengen met andere producten! 

 

Alleen voor beroepsmatig gebruik! 

 

PRODUCTGEGEVENS: 

 

Verschijningsvorm: vloeibaar 

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

pH ( in gedemineraliseerd water 

bij 20 C) 0,5 -1,5 ml/l: 

 

3,7 – 3,0 

Viscositeit (concentraat, 20 C): < 50 mPas 

Houdbaarheid: 36 maanden (zie opslagcondities!) 

  

CE-MARKERING (conform de 

richtlijn 93/42/EWG voor medische 

producten): 

 

 

Ja 

 

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

 

 < 5% polycarboxylaten 

 conserveringsmiddelen 
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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: Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.  

Aanwijzigingen voor gezamenlijke 
opslag: 

- 
 

Minimum / maximum temperatuur: zie etiket. 

Overig: Niet blootstellen aan direct zonlicht. 

 

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR): n.v.t. 

 

 

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:  

 

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC 

Gevarensymbool: Xi   irriterend 

Bijzondere gevaren: R 36   irriterend voor de ogen. 

Veiligheidsaanbevelingen: S 26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 

 afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 

S 46 In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en 

  verpakking of etiket tonen. 

 

 Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten 

zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids 

Informatieblad. 

   

 

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): 

 

Concentraat + Gebruiksoplossing:  

Saneringsinspanning: 

Weinig schadelijk voor in water levende organismen 

B 

 

VERPAKKING(EN): 

 

Bestelnummer: Verpakkingsvorm: 

400635 5L 

 

 

Versie: 14-09-2011 (vervangt versie: 04-03-2008) 

 

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 

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

www.drweigert.nl ! 


