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neodisher® TK 

Specjalny środek myjący do 
zmywarek gastronomicznych i 
metody zanurzeniowej 
 
Proszek 
 
Obszary zastosowania: 
 

• Mycie zastawy do kawy i herbaty w zmywarkach 
gastronomicznych i metodzie zanurzeniowej w 
całym obszarze przetwórstwa żywności typu 
kawiarnie, restauracje, kantyny, pensjonaty i 
hotele 

• Środek wspomagający proces mycia 
maszynowego do czyszczenia osadów po kawie 
i herbacie 

 
 
Zakres działania: 
 

• Usuwa uporczywe pozostałości garbników oraz 
lekko zaschnięte pozostałości żywnościowe 
każdego rodzaju 

• Odpowiedni do wszystkich materiałów takich jak 
porcelana, szkło, tworzywo sztuczne, stal 
nierdzewna oraz aluminium 

• Nieodpowiedni do srebra hotelowego 

• Należy wstępnie sprawdzić działanie środka na 
powierzchnie z anodowanego aluminium 

• W przypadku silnie przypalonych lub 
zaschniętych pozostałości żywnościowych 
można zastosować intensywny środek 
czyszczący neodisher 80 

 
 
Szczególne właściwości: 
 

• Bardzo dobre działanie wybielające 

• Szybkie działanie 

• Uniwersalne zastosowanie do czyszczenia 
maszynowego lub metody zanurzeniowej 

 
 
 

 
 
 
 

Użycie i dozowanie: 
 

Zastosowanie w zmywarkach 
gastronomicznych: 
Środek neodisher TK stosuje się w zmywarkach 
gastronomicznych. Dozowanie wynosi 2–4 g/l w 
zależności od stopnia zabrudzenia i twardości 
wody. 
 

Twardość wody w 
°d 

Twardość wody 
w mmol/l 

Dozowanie 
w g/l 

< 8,4 < 1,5 2 

8,4–14 1,5–2,5 3 

> 14 > 2,5 4 

 
W zmywarkach z systemem świeżej wody 
dozowanie następuje bezpośrednio do zbiornika 
umieszczonego na drzwiach urządzenia lub za 
pośrednictwem urządzenia dozującego proszek. 
 

W przypadku zmywarek jednokomorowych bez 
systemu wymiany wody dozowanie do gorącej 
wody znajdującej się w zbiorniku następuje przy 
rozpoczęciu pracy urządzenia. Po 5 procesach 
płukania należy za każdym razem 
przeprowadzić ponowny proces dozowania w 
zależności od ilości wody płuczącej (w 
przypadku 3 l wody płuczącej i dozowaniu 3 g/l 
należy użyć 45 g preparatu (ok. 50 ml w 
dołączonej miarce)). 
 

Wymagana temperatura zbiornika myjącego 
powinna spełniać lokalne wymagania zgodnie z 
przepisami, rozporządzeniami czy odpowiednimi 
normami, takimi jak DIN 10510–10512 i DIN 10522.  
 
Zastosowanie w kąpieli zanurzeniowej: 
Aby zastosować roztwór roboczy w kąpieli 
zanurzeniowej, należy rozpuścić neodisher TK 
w ilości maks. 20 g/l w ciepłej lub gorącej 
wodzie. Zanurzyć naczynia na mniej więcej 15 
minut. Nie przedłużać czasu kontaktu powyżej 
koniecznego do czyszczenia. Następnie włożyć 



 

 
 
 
 
 
 

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. 
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naczynia do zmywarki przemysłowej, aby 
całkowicie usunąć roztwór neodisher TK. 
 

Zastosowanie w celu wsparcia procesu mycia w 
zmywarce: 
W przypadku stosowania jako wsparcie procesu 
mycia w zmywarce neodisher TK zwiększa swoje 
działanie wybielające. W przypadku silnie 
zabrudzonej zastawy do kawy i herbaty można 
zastosować neodisher TK do zbiornika wody jako 
dodatek do zwykłego środka myjącego. Wówczas 
dozowanie wynosi ok. 1 g/l. 
 

Zastosowanie w zmywarkach 
gastronomicznych 

2–4 g/l 

Zastosowanie w kąpieli 
zanurzeniowej 

maks. 20 g/l 

Zastosowanie jako dodatek 
wybielający 

1 g/l 

 
 
Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
 

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
• Do ekonomicznego i bezpiecznego dozowania 

produktu zaleca się stosowanie akcesoriów 
pomocniczych, takich jak miarki. Należy się z 
nami skontaktować. 

• neodisher TK można stosować w wodzie o 
twardości do 21°d, przy czym w przypadku 
wody o twardości powyżej 3°d zaleca się 
zamontowanie specjalnego urządzenia do 
uzdatniania wody, aby zapobiegać tworzeniu się 
kamienia wodnego i nadmiernemu zużyciu 
środka płuczącego. 

• Roztwory neodisher TK muszą być całkowicie 
spłukane wodą. 

• Należy przestrzegać zaleceń producentów 
zmywarek. 

• Nie mieszać z innymi produktami. 
• Nie przelewać produktu do innych pojemników, 

butelek itp.! 
 
 
 
 
 

Dane techniczne: 
 

Wartość pH 
11,1–11,8 (2–4 g/l, w wodzie 
demineralizowanej, 20°C) 

Gęstość 
nasypowa 

1 075–1 125 g/l 

Współczynnik 
miareczkowania 

0,38 (według instrukcji 
miareczkowania neodisher) 

 
 
Skład: 
 

Zawartość składników według Rozporządzenia 
WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
> 5% środki wybielające na bazie chloru,  
15–30% fosforany 
 
 
Magazynowanie: 
 

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po 
otwarciu ponownie zamknąć pokrywę! Produkt 
może ulec zbryleniu pod wpływem wilgoci, co 
powoduje utratę skuteczności. Przy prawidłowym 
magazynowaniu trwałość produktu wynosi do 2 lat. 
Data ważności produktu jest podana na etykiecie 
za symbolem . 
 
 
Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności: 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska znajdują się w kartach charakterystyki.  
Są one dostępne na stronie www.drweigert.pl w 
części „Pliki do pobrania”. 
 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, 
nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy 
dot. przetwórstwa spożywczego.  
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady 
tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek 
produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie 
charakterystyki.  
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