
 

 

 

 

 

 

 

 

neodisher® brilliant tabs 

 

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.  
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych. 
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Środek myjący w tabletkach  
do zmywarek gastronomicznych  
 

Tabletki 
 

Obszary zastosowania: 
 

• Do mycia zastawy szklanej i stołowej w gastrono-micznych 
zmywarkach z systemem wymiany wody oraz w małych 
zmywarkach jednozbiornikowych we wszystkich obszarach 
przetwórstwa żywności, takich jak zakłady zbiorowego 
żywienia, masarnie i piekarnie. 

• Również do zastosowania w zmywarkach 
domowych. 

 

Zakres działania: 
 

• Bez trudu usuwa pozostałości żywnościowe każdego 
rodzaju, jeśli nie są zbyt zaschnięte lub przypalone 

• Odpowiedni do każdego rodzaju naczyń, zastawy 
szklanej, aluminium, stopów aluminium oraz srebra 

• Należy wstępnie sprawdzić działanie środka  
na powierzchnie z anodowanego aluminium 

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

 

Szczególne właściwości: 
 

• bardzo łagodny dla materiałów 
• nadaje naczyniom lśniący połysk 
• o świeżym zapachu cytrusowym 
 

Użycie i dozowanie: 
 

Dozowanie 1-2 tabletki na cykl 

 

W zmywarkach z systemem wymiany wody lub zmywarkach 
domowych: 1 tabletka na cykl umieszczana w proszkowym 
dozowniku lub pustym koszu na sztućce. 
 

W zmywarkach bojlerowych bez zmiany wody: 1-2 tabletki na 
początek pracy do zbiornika wody. Co 5 cykli należy dodać 1 
tabletkę. 
 

Należy usunąć folię z tabletki przed jej użyciem. 
 

W przypadku uporczywych zabrudzeń zaleca się wstępne 
mycie naczyń z użyciem specjalnych produktów  
do wstępnego mycia, takich jak neodisher prewash lub 
neodisher preclean.  
 

Tabletki nie są zalecane do zmywarek z systemem wymiany 
wody, do programów krótszych niż 20 minut (programów 
krótkich).  
 

Dodatkowo do neodisher brilliant tabs zaleca się 
zastosowanie środka płuczącego, jak np. neodisher brilliant 
dry.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Wymagana temperatura podczas zmywania naczyń powinna 
spełniać lokalne wymagania zgodne z przepisami prawnymi. 
Powinna wynosić min. 55  C dla zachowania odpowiedniego 
bezpieczeństwa higienicznego.  
 

W przypadku wody twardej lub bogatej w sole mineralne 
zalecane jest uzdatnienie wody (zamontowanie zmiękczacza 
wody) dla uniknięcia tworzenia się kamienia na naczyniach i 
dla uzyskania optymalnego efektu płukania. 
 

Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
 

• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.  

• Roztwory neodisher brilliant tabs muszą być całkowicie 
spłukane wodą. 

• Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek. 

• Nie mieszać z innymi produktami. 
 

Dane techniczne: 

Wartość pH 
ok. 10,6  
(2-4 g/l, w wodzie demi, 20 °C) 

Waga tabletki 20 g 

 

Skład: 
 

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 
w sprawie detergentów:  
<  5 % fosfoniany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
polikarboksylany, 5 - 15% środki wybielające na bazie tlenu, > 
30 % fosforany, również: enzymy, substancje zapachowe. 
 

Magazynowanie: 
 

Przechowywać w temperaturach od 0 do 25 °C. Przy 
prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 1,5 
roku od daty produkcji. 
 

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:  
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie 
www.drweigert.pl 
 

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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