
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.drweigert.com 

neodisher® brilliant dry 

Naspoelmiddel voor machinale 

naspoeling van tafelgerei 

 
Vloeibaar concentraat 

 

 

Toepassingsgebied: 
 

 Naspoeling van alle soorten tafelgerei in 

vaatwasmachines  

 Zeer geschikt voor zoetwater-, huishoud- en 

kleine vaatwassers met één reservoir 

 Ook geschikt voor alle soorten vaatwassers in 

ziekenhuizen en verpleeg- en 

verzorgingstehuizen 

 

Werkingscapaciteit: 
 

 Bevochtigt al het vaatwerk gelijkmatig en 

verbetert het droogproces 

 Voorkomt verkalking van spuitkoppen en 

spoelzones 

 Geschikt voor alle materialen, zoals glas, 

porselein, plastic, aluminium en roestvrijstaal, 

alsook tafelzilver 

 

Bijzondere eigenschappen:  

 

 Ook geschikt voor de huishoudelijke vaatwas 

 Zeer geconcentreerd 

 Zuur ingesteld, neutraliseert achtergebleven 

alkalineresten en alkalisch water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing en dosering: 
 

neodisher brilliant dry kan worden gebruikt in 

zoetwater-, huishoud- en kleine vaatwassers. De 

dosering wordt aan het laatste naspoelwater 

toegevoegd aan de hand van een automatisch 

doseertoestel. neodisher brilliant dry is te 

gebruiken tot een waterhardheid van maximaal 8 

°d (totale hardheid). Bij gebruik bij een totale 

hardheid van meer dan 3 °d wordt 

waterbehandeling aangeraden. De dosering hangt 

o.a. af van de waterkwaliteit en het soort en 

materiaal van het vaatwerk en bedraagt 0,1 - 0,8 

ml/l. De optimale dosering van neodisher brilliant 

dry dient bij de inbedrijfstelling van de machine te 

worden ingesteld. 
 

Afhankelijk van de 

waterkwaliteit, het 

behandelde instrument 

en de 

naspoeltemperatuur 

0,1 - 0,8 ml/l 

 

Bij vaatwassers met waterverversing verloopt 

de dosering via het glansspoelbakje. 

Bij het gebruik van neodisher brilliant dry moet de 

zuurbestendigheid van het doseersysteem in acht 

worden genomen. 

 

Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
 

 Alleen voor commerciële toepassingen. 

 Niet mengen met andere producten. 

 Voordat u de producten vervangt, het 

doseersysteem inclusief zuigslangen met 

water spoelen. 

 Volg de bedieningsinstructies van de 

vaatwasfabrikant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid. 
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neodisher® brilliant dry 

 Technische gegevens: 
 

pH-waarde 
4,3 - 3,6 (0,1 - 0,8 ml/l, bepaald in 

volledig ontzilt water, 20 °C) 

Viscositeit 
ca. < 50 mPas (concentraat, 20 

°C) 

Dichtheid 1.005 g/l (20 °C) 

 

 

Ingrediënten: 
 

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen 

overeenkomstig EG-detergentiaverordening 

648/2004: 

< 5 % fosfonaten 

15 - 30 % niet-ionische tensiden 

en conserveringsmiddelen  

(methylchloorisothiazolinon / methylisothiazolinon) 

 

 

Opslaginstructies: 
 

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 

30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 

jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk 

op het etiket achter het symbool . 

 

 

Gevaren- en veiligheidsinstructies  
 

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de 

EG-veiligheidsinformatiebladen. 

Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in 

de rubriek ‘Service/Downloads’. 
 

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 

afvoeren. Afvoer van productresten: zie 

veiligheidsinformatieblad. 
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