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neodisher® Standard 

Sósavmentes szanitertisztító 

tenzidekkel 
 
Folyékony koncentrátum 

 

 

Alkalmazási terület: 
 

Szaniter berendezések, fizioterápiás kezeléseknél 

használt berendezések, gyógyfürdők és 

fürdőmedencék, Kneipp-fürdők, fangó- és 

iszapfürdők tisztítása, kalcium- és magnézium-

karbonát bázisú lerakódások, húgykő, szappankő, 

zsír, olaj és az utcáról behozott 

szennyeződésmaradványok eltávolítása. 
 

 

Hatásspektrum: 

 

 Univerzálisan alkalmazható és mindennapos 

használatra alkalmas. 

 

 Alkalmas a magas higiéniai követelményekkel 

rendelkező területek tisztítására. 

 

 Használható járólapon, csempén, saválló 

fugán, nemesacélon, alumíniumon, üvegen és 

saválló műanyagokon. 

 

 Csak saválló, krómozott szerelvényeken 

használható.   

 

 Jó vízkőoldó és emulgeáló hatás. Kíméli az 

anyagot. 

 

 Használata terrazzón, betonon, cementen és 

színesfémen csak kipróbálás után, adott 

esetben csak rövid ideig lehetséges. 

 
 

Különleges tulajdonságok: 
 

 Foszforsav alapú savas formula 

 

 Sósavmentes  

 

 Speciális tenzidekkel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alkalmazása és adagolása: 
 

Mindennapos használatra 1,0–2,0%. Úszó- és 

fürdőmedencék tisztításakor a terméket a 

neodisher floor ultra termékkel felváltva kell 

használni, pl. heti 4 napon neodisher floor ultra 

tisztítószert, az 5. napon pedig neodisher 

Standard tisztítószert használva. A tisztítási terv 

a követelmények és az eltávolítandó 

maradványok fajtájának függvénye. 

 

A nem saválló fugák védelme érdekében 

mindenképpen elő kell nedvesíteni a kezelendő 

felületeket. Rövid ideig hagyja hatni, majd tiszta 

vízzel alaposan öblítse le, és semlegesítse lúgos 

oldattal. 
 

 

Általános tudnivalók a használathoz: 
 

 Csak ipari használatra.  

 

 A neodisher Standard oldatot teljesen le kell 

öblíteni (lehetőleg teljesen sómentes) vízzel. 

 

 Más termékkel nem keverhető. 

 

 Ne töltse át más tartályba, flakonba stb. 
 

 

Technikai adatok: 
 

pH-tartomány 1,8–1,6 (10–20 ml/l, sómentes víz 

esetén, 20 °C) 

Sűrűség 1,2 g/cm3 (20 °C) 

Titrálási 

faktor 
0,34 

Viszkozitás < 100 mPa s (koncentrátum, 20 °C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségtől.  

Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak. 
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 Hatóanyagok: 
 

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és 

tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet 

értelmében: 

< 5% anionos tenzidek 

5–15% nem ionos tenzidek,  

15–30% foszfátok 
 

 

Tárolás: 
 

-13–30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. 

Szakszerű tárolás esetén 3 évig tárolható. 

Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum 

mögött nyomtatott dátumot. 
 

 

Veszélyre vonatkozó és biztonsági 
tudnivalók: 
 

A biztonságra és a környezetvédelemre 

vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon 

találhatók.  

Ezek a www.drweigert.com/hu honlapon, a 

„Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.  

 

Rendeltetésszerű használat esetén az 

élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó irányelvek 

értelmében a termék ártalmatlan.  

 

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt 

állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék 

maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági 

adatlapokat. 
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