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neodisher® Standard 

Środek czyszczący do 

sanitariatów, nie zawiera 

kwasu solnego, zawiera 

środki powierzchniowo 

czynne 
 
Płynny koncentrat 

 

 

Obszary zastosowania: 
 

Mycie urządzeń sanitarnych, fizjoterapeutycznych, 

wyposażenia łazienek, przyrządów leczniczych, 

urządzeń do kąpieli Kneippa, kąpieli błotnych i 

borowinowych, usuwa naloty na bazie węglanu 

wapnia i magnezu, plamy moczu i mydła, tłuszcz, 

olej i smar. 
 

 

Właściwości użytkowe: 

 

 Uniwersalne zastosowanie, nadaje się do 

codziennego użycia 

 

 Odpowiedni do czyszczenia obszarów o 

wysokich wymaganiach higienicznych 

 

 Nadaje się do mycia płytek, glazury, 

kwasoodpornych fug, stali nierdzewnej, 

aluminium i szkła oraz odpornych na kwas 

tworzyw sztucznych 

 

 Stosować wyłącznie do armatury chromowanej 

odpornej na działanie kwasu   

 

 Charakteryzuje się dobrym działaniem 

odkamieniającym oraz emulgującym, przy 

jednoczesnej ochronie materiału. 

 

 Lastryko, beton, cement i metale niezależne 

należy wstępnie sprawdzić na działanie środka 

i ewentualnie używać przez możliwie krótki 

czas. 

 
 

 

 

 

Szczególne właściwości: 
 

 Kwaśna formuła na bazie kwasu fosforowego 

 

 Nie zawiera kwasu solnego  

 

 Zawiera specjalne środki powierzchniowo 

czynne 
 
 

Użycie i dozowanie: 
 

1,0–2,0 % przy codziennym użyciu. Do mycia 

urządzeń basenowych i kąpielowych zaleca się 

zamienne stosowanie ze środkiem 

czyszczącym neodisher floor ultra, np. przez 4 

dni w tygodniu używać neodisher floor ultra, a 5. 

dnia neodisher Standard. Harmonogram mycia 

powinien być przygotowany na podstawie 

zapotrzebowania oraz rodzaju zabrudzeń. 

 

W celu ochrony fug nieodpornych na kwasy 

konieczne jest wstępne zwilżenie powierzchni. Po 

krótkim czasie dokładnie spłukać czystą wodą i 

zneutralizować roztworem zasadowym. 
 

 

Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
 

 Tylko do zastosowań komercyjnych.  

 

 Roztwory neodisher Standard muszą być 

całkowicie spłukane wodą (najlepiej 

demineralizowaną). 

 

 Nie mieszać z innymi produktami. 

 

 Nie przelewać do innych pojemników, butelek 

itd. 
 

 

Dane techniczne: 
 

Wartość pH 1,8–1,6 (10–20 ml/l, określona w 

wodzie demineralizowanej, 20°C) 

Gęstość 1,2 g/cm3 (20°C) 

Współczynnik 

miareczkowania 
0,34 

Lepkość <100 mPa s (koncentrat, 20°C) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG tel.: +49-40-7 89 60-0  info@drweigert.de 

Mühlenhagen 85  •  D-20539 Hamburg   faks: +49-40-7 89 60-120  www.drweigert.de 

neodisher® Standard 

  

Skład: 
 

Zawartość składników według Rozporządzenia 

WE 648/2004 w sprawie detergentów: 

<5% tenzydy anionowe 

5–15% tenzydy niejonowe,  

15–30% fosforany 
 

 

Magazynowanie: 
 

Należy przechowywać w temperaturze od -13°C do 

30°C. Przy prawidłowym magazynowaniu okres 

trwałości wynosi 3 lata. Termin przydatności: patrz 

nadruk na etykiecie za  

symbolem . 
 

 

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności: 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska znajdują się w karcie charakterystyki.  

Jest ona dostępna na stronie 

www.drweigert.com/pl w części „Pliki do 

pobrania”.  

 

W przypadku zastosowania zgodnego z 

przeznaczeniem produkt jest nieszkodliwy w myśl 

właściwych wytycznych o przetwarzaniu środków 

spożywczych.  

 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady 

tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek 

produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie 

charakterystyki. 
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