
PRODUCT-INFORMATIEBLAD 
 
neodisher ® SBN 
 

naspoelmiddel t.b.v. bedpanspoelers 
 
 
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: 
 
Naspoeling en afbinding van waterhardheid, ter voorkoming van kalkaanslag, in bedpanspoelers. 
 
 
EIGENSCHAPPEN: 
 

• Zwak zure samenstelling 
• Voor een vlekvrij resultaat 
• Vermijdt, bij correct gebruik, kalkaanslag in stoomopwekkers en leidingwerk 
• Geschikt voor alle waterhardheden 

  
 
DOSERING/GEBRUIK: 
 

• 0,5 – 1,5 ml/l, afhankelijk van de waterhardheid 
Dosering kan direct in het water voor de stoomopwekker plaatsvinden of in de voorraadtank (voor de 
reiniging en de stoomopwekker) 

 
Bij hardnekkige vervuilingen wordt aanvullend het gebruik van neodisher® SBR aanbevolen (speciaal 
reinigingsmiddel voor bedpanspoelers) 
 
N.B.: 
 
Niet vermengen met andere producten! 
Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water 
doorspoelen. 
 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS: 
 
Verschijningsvorm: vloeibaar 
S.g. (bij 20 °C): 1,1 g/ cm3 
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!) 
 
WERKZAME STOFFEN (conform richtlijn voor was- en reinigingsmiddelen 9/542/EG):  
 

• 15 – 30 % nietionische tenside 
• Conserveringsmiddelen  

 

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.  
K:\Marketing\Dr. Weigert Nederland BV\PI-bladen\Word\neodisher SBN.doc Pagina 1 van 2 



PRODUCT-INFORMATIEBLAD 
 
neodisher ® SBN 
 

naspoelmiddel t.b.v. bedpanspoelers 

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.  
K:\Marketing\Dr. Weigert Nederland BV\PI-bladen\Word\neodisher SBN.doc Pagina 2 van 2 

 
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: - 
Bijzondere gevaren: - 
Veiligheidsaanbevelingen: - 
 
 
CE-MARKERING: 
   
Product is voorzien van een CE-markering conform de richtlijn 93/42/EWG voor medische producten. 
 
 
WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): Weinig schadelijk voor in water levende organismen 
SANERINGSINSPANNING: B 
 
 
VERPAKKING(EN): 
 
Artikelnummer fabrikant: Bestelnummer:  Verpakkingsvorm: 
404235 609042 5L 
 
 
Versie: 29 maart, 2006. 
 
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. 
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website 
www.drweigert.nl ! 
 
 
 

http://www.drweigert.nl/

