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neodisher® Z 

 

Vloeibaar concentraat 

 

Belangrijkste toepassingsgebied: 
 

• Neutralisatiemiddel voor de geautomatiseerde 
reiniging van chirurgische instrumenten, anesthesie 
benodigdheden, containers, OK schoenen, 
babyflessen en andere medische hulpmiddelen.  

• Neutralisatie na het alkalisch reinigen (de 
hoofdreiniging) en/of een zure voorreiniging bij de 
machinale reiniging van laboratorium glaswerk. 
 

Eigenschappen: 

 

• Neutraliseert alkalische resten uit de 
hoofdreiniging, in een geautomatiseerd proces. 

• Verwijdert zuur oplosbare resten. 

• Excellente materiaal compatibiliteit; daardoor 
geschikt voor chirurgische instrumenten, 
anesthesie benodigdheden en andere kwetsbare 
materialen.  

• Niet geschikt voor de zure voorreiniging van 
geanodiseerd aluminium, chroom en vernikkelde 
onderdelen  
 

Speciale eigenschappen: 
 
• Gebaseerd op organische zuren.  

• Vrij van fosfaten, fosforzuur, stikstofverbindingen 
en oppervlakte-actieve stoffen, dus geen storende 
invloed op analytische testmethoden. 

• Bevat minder dan 10 ppm P2O5 in het concentraat. 
 

 

Dosering en gebruik: 
neodisher Z is bedoeld voor gebruik in reiniging- en 
desinfectiemachines voor neutralisatie en / of zure 
voorreiniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij het gebruik van neodisher Z bevelen wij de volgende 
doseringen aan:  
 

Voor neutralisatie  1 - 2 ml/l 

Voor zure voorreiniging /reiniging 
2 - 5 ml/l, 
40 - 60 °C 

 
Maak voor het doseren gebruik van voor neodisher Z 
geschikte doseerapparatuur. 
 
Om watervlekken te voorkomen is het gebruik van demi-
water in de laatste spoeling aan te bevelen. Geëloxeerd 
aluminium is dan ook beschermd. 
 
Bij het gebruik van neodisher Z als voor- en/of 
reinigingsmiddel dienen alle materialen die in aanraking 
komen met het concentraat of de gebruiksoplossing 
zuurbestendig te zijn. Afvoerleidingen van Eternit en/of 
gietijzer zijn niet geschikt (in dat geval is neutralisatie, 
voordat de gebruiksoplossing wordt afgevoerd, 
noodzakelijk).  
 

Algemene gebruiksinstructie: 
• Alleen voor professioneel gebruik. 

• Niet vermengen met andere producten.  

• De neodisher Z gebruiks-oplossing moet volledig 
met water afgespoeld worden (bij voorkeur met 
demi-water).   

• Na gebruik ander product het doseersysteem 
inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water 
doorspoelen. 

• De reiniging en desinfectie moet in 
overeenstemming met de richtlijn voor medische 
hulpmiddelen worden uitgevoerd in  passende 
gevalideerde processen.   

• Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de 
te reinigen voorwerpen zoals aangegeven in de DIN 
en ISO 17664 norm.   

• Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de 
reinigingsmachine.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 

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. 
Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl 
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Product gegevens:  
pH-waarde 3.0 – 2.6 (1 – 5 ml/l in demi 

water, 20 °C) 
Viscositeit < 10 mPa s (concentraat, 20 °C) 

Soortelijk-gewicht 1.2 g/cm3 (20 °C) 

Titratie factor 0.36  
 
 

Samenstelling: 
Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 
648/2004:  
Conserveringsmiddel (2-octyl-2H-isothiazol-3-one) 
 

 
CE-markering:  

Conform de Europese richtlijn 93/42/EC, bijlage I voor 
medische producten. 
 
 

Opslag informatie: 
Altijd bij een temperatuur tussen -3 °C en 30 °C. 
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden. 
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel 
op het etiket achter het zandloper symbool  . 
Zie ook het Veiligheids Informatie Blad. 
 
Veranderingen in de kleur van het product kunnen 
optreden bij opslag in de originele verpakking.  
Dit heeft geen invloed op de eigenschappen van het 
product die relevant zijn voor de toepassing. 
 

Bijzondere gevaar en 
veiligheidsaanbevelingen:  
Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar 
op www.drweigert.nl onder het kopje “Downloads”. 
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