
 

 

 

 

 

 

 

 

Neutraal speciaal naspoelmiddel voor  

moeilijk te bevochtigen materialen 

 

Vloeibaar concentraat 

 

www.drweigert.com 

neodisher® TN 

 

Toepassingsgebied: 

• Naspoelen van servies, glazen, bestek, 

dienbladen en gebruiksvoorwerpen in 

professionele vaatwasmachines alsmede van 

containers en transportwagens in 

ontsmettingssystemen in alle 

voedselverwerkende bedrijven zoals 

professionele keukens, slagerijen en bakkerijen 

• Naspoelen van moeilijk te bevochtigen 

materiaal zoals bedframes, nachtkastjes en 

transportwagens in ontsmettingssystemen in 

klinieken en verplegingsafdelingen 

 

Werkingscapaciteit: 

• Behaalt een schitterend 

glansspoelmiddelresultaat door een zeer goede 

bevochtiging van alle materialen 

• Goede materiaalcompatibiliteit, speciaal 

afgestemd op de verschillende materialen die 

worden gebruikt voor bedframes en 

nachtkastjes 

• In het bijzonder geschikt voor gebruik met 

zacht water 

• Bij het beoogd gebruik van neodisher TN zijn er 

geen gevolgen voor de biocompatibiliteit van 

de behandelde medische instrumenten 

(Biologische beoordeling van medische 

hulpmiddelen conform EN ISO 10993-1) 

 

Bijzondere eigenschappen:  

• Zorgt voor een uitstekende bevochtiging en 

druip- en streepvrije droging, zelfs van moeilijk 

te bevochtigen kunststof onderdelen 

• Gering verbruik 

• Uniform en residuvrij drogen 

 

Toepassing en dosering: 
neodisher TN kan worden gebruikt in 

professionele vaatwasmachines en 

ontsmettingssystemen. 

Het automatische doseerapparaat bepaalt hoeveel 

neodisher TN er aan het naspoelwater wordt 

toegevoegd. De dosering is afhankelijk van de 

waterkwaliteit, het type en materiaal van het 

behandelde vaatgoed en de naspoeltemperatuur. 

De optimale dosering van neodisher TN dient bij 

de inbedrijfstelling van de machine te worden 

ingesteld. 
 

Afhankelijk van de 

waterkwaliteit, het 

vaatwerk en de 

naspoeltemperatuur 

0,1 - 0,8 ml/l 

 

In geval van hard of zouthoudend water is een 

speciale waterbehandeling vereist voor een 

optimaal spoelresultaat. Ter voorkoming van 

watervlekken wordt het gebruik van volledig ontzilt 

water in de afsluitende spoeling aanbevolen. 

 

Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 

• Alleen voor professioneel gebruik. 

• Niet mengen met andere producten. 

• Voordat u de producten vervangt, het 

doseersysteem inclusief zuigslangen met 

water spoelen. 

• De bedieningsinstructies van de fabrikant 

van de vaatwasmachine moeten in acht 

worden genomen. 

• Het reinigen, desinfecteren en/of 

steriliseren moet conform de wetgeving 

inzake medische hulpmiddelen en de 

geldende voorschriften op basis van 

gevalideerde procedures worden 

uitgevoerd. 

• Let op de aanbevelingen van de fabrikant 

van de medische hulpmiddelen conform 

de eisen van DIN EN ISO 17664, de 

aanbevelingen van de fabrikant van de 

bedframes alsmede de aanbevelingen van 

het Arbeitskreis Bettgestell- und- 

Wagendekontimationsanlage (AK-BWA) in 

de actuele editie van de AK-BWA-

brochure ‘Maschinelle Dekontamination’ 

(machinale decontaminatie). 



 

 

 

 

 

 

 

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.  

Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid. 
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• Niet overgieten in andere houders, flacons 

e.d. 

 

Technische gegevens: 

pH-waarde 
6,7 - 7,0 (0,1 - 0,8 ml/l, bepaald in 

volledig ontzilt water, 20 °C) 

Viscositeit 
< 50 mPas (concentraat,  

20 °C) 

Dichtheid ca. 1,0 g/cm3 (20 °C) 

 

Ingrediënten: 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 

overeenkomstig EG-detergentiaverordening 

648/2004: 

< 5 % fosfonaat, polycarboxylaat 

15 - 30 % niet-ionische tensiden 

en conserveringsmiddelen  
Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-4-

isothiazolin-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-

methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-nr. 220-239-6] 

(3:1) 

 

CE-markering:  

neodisher TN voldoet aan de voorschriften die 

voortkomen uit de Europese wetgeving voor 

medische producten. 

 

Als er zich een ernstig incident met dit product 

voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde 

instantie ervan op de hoogte te worden 

gesteld. 

 

Opslaginstructies: 

Tijdens de opslag moet een temperatuur 

tussen 0 °C en 30 °C worden aangehouden. Bij 

juiste opslag 3 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: 

zie opdruk op het etiket achter het symbool . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevaar- en veiligheidsinstructies: 

neodisher TN is geen gevaarlijke stof volgens de 

CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008. 

 

Bij reglementair gebruik is het product 

onschadelijk in de zin van de toepasselijke 

richtlijnen voor de verwerking van 

voedingsmiddelen.  

 

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten 

verwijderen. Afvoer van productresten: zie 

veiligheidsgegevensblad. 

 

Verdere veiligheids- en milieu-informatie vindt u 

in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn 

beschikbaar op www.drweigert.com in de 

rubriek ‘Service/Downloads’. 
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